Cennik czekoladziarek – ważny od 04.04.2018
CHOCOSILVER HC01: Czekoladziarka dla gastronomii
Pojemność max:

3 litry czekolady lub wina

Pojemność min:

0,5 litra czekolady lub wina

Wysokość:

40 cm

Średnica:

20 cm

Pojemnik:

Zdejmowalny, poliwęglanowy

Wykonanie:

Stal nierdzewna, silver

Nóżki:

Nóżki z przyssawkami

Moc:

220-240V 50/60 Hz 1200 W

Regulacja temperatury: Dwa niezależne termostaty
0-80 º C
Ciągła praca:
Poziom hałasu:
Waga:

Do 10 godz. pracy bez przerwy
70 dB
3 kg
Cena:
Czekolada:

CHOCOFAIRY HC03:
Podgrzewanie:
Dno:

Poprzez płaszcz wodny o pojemności 4 litrów
Podwójne dno z płaszczem wodnym
10 litrów czekolady lub wina

Pojemność min:

0,5 litra czekolady lub wina

Wysokość:

55 cm

Średnica:

26 cm

Pojemnik:

Zdejmowalny, poliwęglanowy

Ociekacz:
Mieszadło:
Inne:
Wykonanie:
Nóżki:
Moc:
Regulacja temperatury:
Ciągła praca:

1 opakowanie czekolady do picia
Van Houten PASSION w zestawie

Czekoladziarka dla gastronomii

Pojemność max:

Dyspenser:

556,91 zł. netto (685 zł. brutto)

Kranik z wbudowanym czyścikiem wylotu
Pojemny ociekacz z pływakiem informującym o potrzebie
opróżnienia
Wolnoobrotowe, praca ciągła
Wskaźnik poziomu napełnienia płaszcza wodnego, łatwo
opróżnialny pojemnik na wodę
Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Nóżki z przyssawkami
220-240V 50/60 Hz 1000 W
Termostat 0-85 º C
Do 100 godz. pracy bez przerwy

Poziom hałasu:

60 dB

Waga:

8,5 kg

Cena:

1401,63 zł. netto (1724 zł. brutto)

Czekolada:

2 opakowania czekolady do picia
Van Houten PASSION w zestawie

Czekoladowe fontanny www.fontannycf.pl. Biuro sprzedaży: ul. Srebrna 102 Białki 08-110 Siedlce.
tel. 22 427 89 13 kom. 783 339 707 fax: 22 292 33 16 e-mail: biuro@fontannycf.pl

Jak wygląda procedura zakupu?
1. Złożenie zamówienia telefonicznie, poprzez e-mail lub poprzez formularz zamówienia.
2. Wpłata przelewem na konto bankowe całości lub wybór płatności przy odbiorze.
3. Oczekiwanie na dostawę - do 3 dni roboczych. Urządzenia dostępne "od ręki", wysyłka
firmą kurierską.
4. Płatność gotówką kurierowi całej kwoty wartości zamówienia w momencie odbioru, o ile
zadeklarowano taki rodzaj płatności przy zamówieniu
Dane do wpłaty:
Czekoladowe fontanny
Remikon
Białki ul. Srebrna 102
08-110 Siedlce
nr 04 1140 2004 0000 3902 3964 5043

Koszty dostawy:
–

0 zł. w przypadku przedpłaty

–

10 zł. w przypadku płatności przy odbiorze.

Odbiory osobiste:
Zamówienie można odebrać osobiście w naszym biurze sprzedaży pod adresem:
Białki ul. Srebrna 102 08-110 Siedlce, po uprzednim, telefonicznym umówieniu się na odbiór.

Gwarancja
Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy i liczy się od daty zakupu. Odnosi się do części
mechanicznych i elektrycznych – ich produkcyjnych wad. Warunkiem uznania gwarancji jest
prawidłowe użytkowanie urządzenia, zgodnie z załączoną instrukcją, brak śladów mechanicznego
uszkodzenia przez użytkownika oraz rozkręcania oryginalnej konstrukcji oraz części
czekoladziarki.
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