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Παρουσίαση Συστήματος Φιλτραρίσματος Λαδιού Vito  

Αγαπητοί συνεργάτες, 

διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Ενώ αναμέναμε να ξεκινήσει η εκτόνωση των τιμών 

στην υπέρμετρη ανατίμηση των ελαίων τηγανίσματος, δυστυχώς η παρατεταμένη διάρκεια του 

πόλεμου παρατείνει και σε περεταίρω αυξήσεις τις τιμές. 

Αποτέλεσμα των συνεχών ανατιμήσεων είναι να έρθει στο προσκήνιο ένα μηχάνημα το 

οποίο διαθέτουμε πολλά χρόνια στην αγορά, αλλά πλέον κρίνεται πιο αναγκαίο από ποτέ ως 

επένδυση από το κάθε επιχειρηματία του κλάδου της εστίασης. 

Σκοπός του παρόντος e-mail είναι να σας παρουσιάσουμε τα συστήματα φιλτραρίσματος 

λαδιού και τα οφέλη αυτού που το χαρακτηρίζουν ως πραγματική επένδυση και όχι ένα ακόμα 

έξοδο αφού οι συσκευές Vito χειρίζονται και καθαρίζονται πανεύκολα.  

Έχουν σταθερή απόδοση και οδηγούν έως και 50% στην μείωση του κόστους! 

 

 

                             

https://grill.us16.list-manage.com/track/click?u=b7c1f2107b3ed4cd7d264abad&id=460d96143e&e=7d022762c9


 

 

 

Γιατί να πάρετε VITO; 

 To Vito διατηρεί το λάδι τηγανίσματος σε άριστη ποιότητα, φιλτράροντάς το από 

υπολείμματα, βλαβερές ουσίες, μικροσωματίδια και οσμές.  

 Έτσι, παρατείνει τη ζωή του λαδιού στο διπλάσιο. 

 Μείωση της κατανάλωσης λαδιού τηγανίσματος και μείωση του κόστους έως και 50%. 

Βελτιώνει τη γεύση και την ποιότητα των τηγανητών. 

 Καθαρότερο λάδι σημαίνει και καθαρότερη φριτέζα. 

 Ιδανικό για απόλυτα ποιοτική εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών υλικών τηγανίσματος. (πχ 

πρώτα καλαμάρι και μετά πατάτες) 

 Εύκολη λειτουργία. Τοποθετείτε το Vito μέσα στον κάδο της φριτέζας, με το λάδι ζεστό 

(θερμοκρασία λαδιού από 75 μέχρι 200 βαθμούς κελσίου).  

 Ιδανική θερμοκρασία λαδιού 170 βαθμοί κελσίου. 

 Προστασία από υπερθέρμανση. 

 Εργοστασιακή εγγύηση σωστής λειτουργίας 5 ετών.  

 Ανάλογα με το μέγεθος της φριτέζας σας, μπορείτε να πάρετε :  

o VITO 30 (για φριτέζες έως 12ltr. Φιλτράρει 25ltr/λεπτό 

o VITO 50 (για φριτέζες έως 25ltr. Φιλτράρει 50ltr/λεπτό 

 Παρακάτω τα ανταλλακτικά φίλτρα των συσκευών : 

o 50 ανταλλακτικά φίλτρα φριτέζας έως 12ltr VITO 30  

o 50 ανταλλακτικά φίλτρα φριτέζας έως 25ltr VITO 50 

 Παρακάτω σημαντικά link’s των προϊόντων : 

o Video συσκευών 

o Video χρήσης 

o Παρουσίαση - Προδιαγραφές 

 

 

                                        

https://mauroudis.gr/product/%cf%86%ce%b9%ce%bb%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%b6%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%85/
https://mauroudis.gr/product/%cf%86%ce%b9%ce%bb%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%b6%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%85-2/
https://mauroudis.gr/product/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9/
https://mauroudis.gr/product/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9-2/
https://www.youtube.com/watch?v=4YalYg2LWYE&ab_channel=VITOFILTERKSA
https://www.youtube.com/watch?v=8KvJ9LbUkoE&ab_channel=UnitedCateringEquipment
https://vito.ag/en-int/products/vito-portable/vito-30
https://grill.us16.list-manage.com/track/click?u=b7c1f2107b3ed4cd7d264abad&id=5239b9f00f&e=7d022762c9


 

 

Υπολογίστε το χρόνο απόσβεσης 

Μπαίνοντας στο https://vito.ag/en-int θα μπορέσετε να υπολογίσετε το χρόνο απόσβεσης! 

 

Για αναλυτική παρουσίαση, επεξηγήσεις, κοστολογήσεις καθώς και για να σας 

εκπαιδεύσουμε στην βέλτιστη δυνατή χρήση των συστημάτων φιλτραρίσματος λαδιού 

Vito, παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ.  

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.  

 

Επίσης : 1  ) Λόγο της κατάστασης, το stock των συσκευών που υπήρχε, σε σύντομο χρονικό              

.                    διάστημα έχει εξαντληθεί.  

                    Η νέα εισαγωγή αναμένεται να παραδοθεί σε ± 2 μήνες. 

              2  ) Σε περίπτωση που διεξάγετε ‘’έρευνας αγοράς’’, παρακαλούμε ζητήστε τις τιμές       

.                   που ισχύουν τώρα,  διότι αυτές που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, δεν είναι                        

.                   ενημερωμένες. 
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