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Czekolada: esencja smaku
Robienie wyrobów z czekolady jest prawdziw¹ sztuk¹. Mistrzowie, którzy j¹ poznali, tworz¹ „dzie³a”, zadawalaj¹ce nawet
najbardziej wybredne podniebienia. Jednak aby utrzymaæ uzyskany efekt przez d³u¿szy czas, cukiernik potrzebuje doskonale
skutecznych urz¹dzeñ. Doœwiadczenie IRINOX w zakresie urz¹dzeñ ch³odniczych jest pomoc¹ dla wszystkich cukierników,
którzy d¹¿¹ do po³¹czenia sztuki i sukcesu!

NIEZAST¥PIONY PARTNER

Jakoœæ która trwa
Mistrz Cukierniczy wie, ¿e wyroby czekoladowe, aby mog³y byæ przechowywane przez d³u¿szy czas wymagaj¹ sta³ej temperatury +14/+150C jak równie¿ niskiego stopnia wilgotnoœci (40 - 50 %).
Nowa linia KONSERWATORÓW Z KONTROLOWAN¥ WILGOTNOŒCI¥, STWORZONA PRZEZ IRINOX spe³nia te wymagania.
Jest to seria niezawodnych maszyn, zaawansowanych technologicznie. Ich wytrzyma³oœæ i niezawodnoœæ, a tak¿e modu³owa
konstrukcja powoduj¹, ¿e konserwatory IRINOX s¹ niezbêdne w ka¿dej cukierni wytwarzaj¹cej wyroby z czekolady.
Celem systemów ch³odzenia IRINOX jest poprawienie jakoœci przechowywania.

Dodatkowe zalety
Kiedy produkcja czekolady spada tak jak to ma miejsce latem SYSTEM STO£ÓW I KONSERWATORÓW Z KONTROLOWAN¥
WILGOTNOŒCI¥ IRINOX wci¹¿ mo¿e pracowaæ. Dziêki podwójnemu systemowi ch³odzenia
mog¹ byæ ch³odniami
(konserwatorami) o temperaturze +2/+40C i wilgotnoœci wahaj¹cej siê pomiêdzy 70-80 % (idealnej dla œwie¿ych wyrobów
cukierniczych), tak wiêc s¹ wykorzystywane przez ca³y rok.
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KONSERWATORY Z KONTROLOWAN¥ WILGOTNOŒCI¥
MODEL

DRZWI

POJEMNOŒÆ

WYMIARY

NAPIÊCIE

MOC

TP 20 C

2

20 blach 400x600

d³. 1530 x g³. 800 x h 850

220 V

420 W

TP 30 C
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30 blach 400x600

d³. 2055 x g³. 800 x h 850

220 V

550 W

TP 40 C

4

40 blach 400x600

d³. 2580 x g³. 800 x h 850

220 V

680 W

CP 40 C

2 (modu³)

80 blach 400x600

d³. 900 x g³. 1200 x h 2370

220 V

1900 W

G

ama produktów o pojemnoœci
od 20 do 80 blach o wymiarach
400x600.
Wszystkie spe³niaj¹ wymagania
cukierników i s¹ dostêpne zarówno
jako sto³y z wbudowanymi konserwatorami i jako pionowe, modu³owe
ch³odnie (konserwatory).

TP 20 C
Specjalne podziêkowania dla Danilo Freguja za kreacje
i dla Cristian Beduschi za jego czekoladowe wyroby.

TP 30 C

TP 40 C
CP 40 C

Zaokr¹glone k¹ty
wewnêtrzne.

Ca³kowicie wykonane
ze stali kwasoodpornej.

Stopieñ wilgotnoœci
od 40 do 80 %.
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Poœredni obieg
powietrza.
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