
               



Quartetto je profesionální výrobník 
vynikající mléčné zmrzliny a čerstvých 
ovocných sorbetů. Možnost uskladnění 
produktu uvnitř stroje, které je chlazeno na 
teplotu mezi -8 ° C  až  -15 ° C a slouží po 
celý den.

Pohodlný

Praktický

Jednoduchý
Použití tohoto stroje je jednoduché 
a intuitivní: vše, co musíte udělat, je 
nalít směs do horního válce, uzavřít 
bezpečnostní kryt a spustit výrobní cyklus.
Při dokončení cyklu se ozve akustický 
signál; přední výpusť se otevře a zmrzlina 
se automaticky vlévá do zmrzlinové vany.

Quartetto je mimořádně efektivní a 
praktické: demontáž a čištění jsou 
jednoduché operace; uvnitř chlazeného 
prostoru stroje jsou 4 nerezové vany 
dodávané společně se strojem; Stroj je 
vybaven kolečky pro snadnou manipulaci.

Quartetto je  vždy připravené
pro podávání čerstvé kvalitní zmrzliny.

15 minutes



Každý den budete moci používat více než 
10 kilogramů zmrzliny, to je100-120 porcí ve 
čtyřech různých příchutích. A to znamená, že 
díky praktickému vnitřnímu úložnému pro-
storu, který je chlazený na konstantní teplotu 
(nastavení lze měnit od -8 ° C do -15 ° C) již 
nepotřebujete používat velké a těžkopádné 
mrazící vitríny, které zabírají využitelný 
prostor vaší provozovny.

Můžeme vám pomoci vybrat
nejlepší ingredience
pro výrobu italské zmrzliny. 

Pro výrobu kvalitní italské zmrzliny potřebujete 
dobré ingredience, které je třeba použít
v správných dávkách.
Všechny naše zkušenosti vám nabízíme, návrhy 
na recepty a kombinace, které vám pomohou 
vyrobit gelato a sorbety nejvyšší kvality. 
Samozřejmě, Vaše kreativita a prezentace budou 
zodpovědné za konečný výsledek.



Quartetto, tvůj vlastní odborný výrobce čerstvé zmrzliny

Produkce 2 - 3 kg zmrzliny za cyklus 
 
Chladící prostor         -8°C to -15°C / 4 carapiny na 3 kg zmrzliny
  
Napětí a příkon 230 volt - 50 hz - 1 ph - 2,1 kW
 
Rozměry Délka: 54 cm - Hloubka: 57 cm - Výška: 115 cm
 
  Chlazení vzduchem, Váha 115 kg   
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