BUY THE INCREDIBLE VITO30 OIL-FILTERING SYSTEM MADE IN GERMANY BY SYSTEM
FILTRATION GmbH AT AN ALL TIME LOW PRICE OF €1350= AND GET A BOX OF 100 FILTERS
WORTH €150= FOR FREE*
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑ∆ΙΟΥ VITO30
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΚΑΣ SYSTEM FILTRATION GmbH ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΤΩΝ €1,350= KAI ΠΑΡΤΕ ΕΝΤΕΛΩΝ ∆ΩΡΕΑΝ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΞΙΑΣ €150= ΕΝΤΕΛΩΣ
∆ΩΡΕΑΝ.

+
VITO01

SYSFITLRATION
Ειδικό φίλτρο για το
φιλτράρισµα του
λαδιού τηγανίσµατος
φριτέζας Γερµανικό
µάρκας SYS
FILTRATION
µοντέλο VITO 30

∆ιαστάσεις:
112x362x180
mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Γερµανικής κατασκευής
ΝΕ Τ
∆υναµικότητα: 30 λίτρα ανά λεπτό
€
1 ,3 5 0
Xρόνος φιλτραρίσµατος: 10 λεπτά.
+
Kατασκευή: Εξολοκλήρου S/STEEL.
V
.
A
.T
Βάρος: 6,8 kg
Ιδανική για φριτέζες µέχρι 10 λίτρα.
∆ώρο ένα πακέτο 100 φίλτρων

«By using VITO30 oil-filtering machine to filter your oil you can save up
to 50% of the oil used with a great financial benefit for your company,
which pays of the initial investment in less that a year and can help
improve the quality of your products by up to 50%»
«Καθαρίζοντας το λάδι σας µε την µηχανή φιλτραρίσµατος VITO30
µπορείτε να εξοικονοµήσετε µέχρι και 50% στην κατανάλωση λαδιού µε
µεγάλο οικονοµικό όφελος που αποπληρώνει πλήρως την αξία αγοράς
της µηχανής από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, και να βελτιώσετε µέχρι
και 50% την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρεται στους πελάτες
σας»

Call as for a free demonstration of the VITO on your premises and
discover what the VITO can do for your business, without any
commitment from your part.
Εάν ενδιαφέρεστε να ανακαλύψετε τι µπορεί να κάνει το VITO για την
δική σας επιχείρηση τηλεφωνήστε µας για να κανονίσουµε µία επίδειξη
στον δικό σας χώρο χωρίς καµία δέσµευση.
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