
 
 

BUY THE INCREDIBLE VITO30 OIL-FILTERING SYSTEM MADE IN GERMANY BY SYSTEM 
FILTRATION GmbH AT AN ALL TIME LOW PRICE OF €€11335500==  AND GET A BOX OF 100 FILTERS 
WORTH €€115500==  FOR FREE* 
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑ∆ΙΟΥ VITO30 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΚΑΣ SYSTEM FILTRATION GmbH ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΤΩΝ €€11,,335500==  KAI ΠΑΡΤΕ ΕΝΤΕΛΩΝ ∆ΩΡΕΑΝ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΞΙΑΣ €€115500==  ΕΝΤΕΛΩΣ 
∆ΩΡΕΑΝ. 
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VITO01  

 

SSYYSSFFIITTLLRRAATTIIOONN  

ΕΕιιδδιικκόό  φφίίλλττρροο  γγιιαα  ττοο  

φφιιλλττρράάρριισσµµαα  ττοουυ  

λλααδδιιοούύ  ττηηγγααννίίσσµµααττοοςς  

φφρριιττέέζζααςς  ΓΓεερρµµααννιικκόό  

µµάάρρκκααςς  SSYYSS  

FFIILLTTRRAATTIIOONN  

µµοοννττέέλλοο  VVIITTOO  3300  

∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς::  

111122xx336622xx118800  

mmmm  

ΤΤεεχχννιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά::  

ΓΓεερρµµααννιικκήήςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  

∆∆υυννααµµιικκόόττηητταα::  3300  λλίίττρραα  ααννάά  λλεεππττόό  

XXρρόόννοοςς  φφιιλλττρρααρρίίσσµµααττοοςς::  1100  λλεεππττάά..  

KKαατταασσκκεευυήή::  ΕΕξξοολλοοκκλλήήρροουυ  SS//SSTTEEEELL..  

ΒΒάάρροοςς::  66,,88  kkgg  

ΙΙδδααννιικκήή  γγιιαα  φφρριιττέέζζεεςς  µµέέχχρριι  1100  λλίίττρραα..  

∆∆ώώρροο  έένναα  ππαακκέέττοο  110000  φφίίλλττρρωωνν    

  
  

ΝΝΕΕΤΤ  

€€11,,335500  

++  

VV..AA..TT  

  

    

«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. 
 

 
ALASKA REFRIGERATORS INDUSTRY AND CATERING EQUIPMENT LTD 
36 Areos str, 2232 - Latsia, Nicosia 
Tel . 22 - 482 082 / 3  
Fax. 22 - 487 010 
Email: alaskacy@cytanet.com.cy 
Url: www.alaskacy.com 


