
                                              VACUUM ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΚΟΦΡΕ ΣΥΣΚ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ       

κωδικός  

erp
φωτογραφία είδους περιγραφή μον.μέτρησης

κωδικός  

ERP      

44-192 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ''VACUUM PREMIUM ΙΝΟΧ No350mm''                                                     

Διαστάσεις : 370Χ260Χ130h. Μπάρες συγκόλλησης: 330 mm. 

Μέγιστη σακούλα: 35 εκ. Αντλία: Αυτολιπαινόμενη 22 ltr/min. 

Απορρόφηση : 250W. Διαδικασία συσκευασίας: Με αισθητήρα. 

Κόλληση: Ηλεκτρονική αυτόματη ή χειροκίνητη.  Αυτόματο σύστημα ψύξεως. 

Ιδανικό για εστιατόρια,ξενοδοχεία,συσκευαστήρια.

τιμή τεμαχίου

κωδικός  

ERP      

44-194

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ''VACUUM PREMIUM ΙΝΟΧ No450mm''                                                     

Διαστάσεις : 470Χ240Χ130h. Μπάρες συγκόλλησης: 450 mm. 

Μέγιστη σακούλα: 45 εκ. Αντλία: Αυτολιπαινόμενη 24 ltr/min. 

Απορρόφηση : 300W. Διαδικασία συσκευασίας: Με αισθητήρα. 

Κόλληση: Ηλεκτρονική αυτόματη ή χειροκίνητη.  Αυτόματο σύστημα ψύξεως. 

Ιδανικό για εστιατόρια,ξενοδοχεία,συσκευαστήρια.

τιμή τεμαχίου

κωδικός  

ERP      

44-171

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 150Χ250mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με  

25 πακέτα

κωδικός  

ERP      

44-151

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 200Χ250mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με  

18 πακέτα

κωδικός   

ERP     

44-152

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 200Χ300mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με  

16 πακέτα

κωδικός      

ERP     

44-169     

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 200Χ350mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με  

12 πακέτα

κωδικός  

ERP      

44-153

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 250Χ350mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με  

12 πακέτα

κωδικός  

ERP      

44-154

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 250Χ400mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με    

8 πακέτα

κωδικός  

ERP    

44-155

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 250Χ500mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με    

6 πακέτα

κωδικός      

ERP     

44-156            

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 300Χ400mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με    

8  πακέτα

κωδικός  

ERP    

44-158

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 300Χ500mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με    

5 πακέτα

κωδικός      

ERP     

44-159     

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 350Χ500mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με    

4 πακέτα

κωδικός      

ERP     

44-163

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 350Χ600mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με    

4 πακέτα

κωδικός      

ERP     

44-165            

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΓΚΟΦΡΕ 400Χ500mm                                                                                                                       

* Ειδικές για μηχανές vacuum εξωτερικής αναρρόφησης (κενού αέρος)                             

* Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

   σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας.                                                      

* Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE)

τιμή πακέτου 

100 τεμ:                                           

.                     

Κιβώτιο με    

4 πακέτα

Σακουλοποιός τροφίμων εξωτερικού κενού (απορρόφησης αέρος)                                                                                                    
Ειδικές για μηχανές Vacuum εξωτερικής αναρρόφησης. Υψηλής αδιαπερατότητας σε αέρια και κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών                                                                                                                                                                                                                                         

σε κενό οξυγόνου ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας. Για 2 ώρες στους 70°C και για 15 λεπτά στους 100°C.  Αυτές οι σακούλες κενού Vacuum είναι μοναδικές για 

μαγείρεμα Sous Vide. Κατασκευασμένες από πολυαμίδιο (PA) και πολυαιθυλένιο (PE). Μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ειδικά για να αντέχουν 

τις υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια μαγειρέματος σε χαμηλή θερμοκρασία με δυνατότητα παστερίωσης ή cook-in.                                                                    

Είναι επαγγελματικής χρήσης, για catering, bar, restaurant, hotel's και για τη βιομηχανία τροφίμων.

Προσοχή! Η πρώτη διάσταση αφορά πάντα το άνοιγμα της σακούλας.




