SUVEKAMPAANIA

Nõudepesumasin 500 D PLUS

372 liitrine külmkapp SDU 1375
Suure võimsusega – 5,5 kW
Tootlikkus 35 korvi (500 x 500) / tunnis
Veekulu tsükli kohta 2,8 liitrit
Digitaalse juhtimisega - 5 erinevat pesuprogrammi, näitab loputusja pesuvee temperatuuri.
Valmistatud tervikuna roostevabast terasest, ka pesukäpad.
Komplektis pesuainedosaator, loputusaine dosaator ja loputuspump.
Loputuspump tagab, olenemata veetrassi survest, alati hea
pesutulemuse.

Profikasutusse mõeldud külmkapp Taani
firmalt Tecfold
Temperatuurivahemik +2 … +12 °C
Komplektis 5 riiulit ja ukselukk.
Varustatud ventilaatoriga

vaid 485 EUR

vaid 1195 EUR
Kombiahi XEVC-0511-E 1R hinnaga 2160 EUR

vaid 19,50 EUR

Mahutavus: 5 GN 1/1
Digitaalne juhtimine. Täpne keetmine ja küpsetamine.
Intelligentne isemõtlev ahi.
Pesusüsteemiga.
Tal on järgmised programmid:
- kuum õhk
- kuum õhk kombineeritult auruga
- kuum õhk niisutusega
- aurutamine
- eelsoojendus
- küpsetamine

Prantsuse tootja De Buyer mittenakkuva kattega profipannid
Tavalisest pisut paksema - 5mm põhjaga ning äärmiselt vastupidavad pannid. Kumer
pannikülg aitab toidu lihtsalt taldrikule libistada. Tippklassi mittenakkuv kate
koosneb 5st kihist.
Sobib ahjus kasutamiseks (kuni +260°c). Käepide on kaetud mittelibiseva kattega.

Kiirjahutaja – külmutaja Chill 5

Tootekood 8090.24 – Praepann 24cm

Kappi nähtavad sisemised ja välispinnad on
valmistatud roostevabast terasest.
Külmaagregaat võimaldab tööd kuni ruumi
temperatuurini 43 °C
Tootlikkus: jahutusvõimsus 20 kg +70….+3 kraadi
90 minutiga (kihi paksus 50 mm)
külmutusvõimsus 15 kg +70… -18°C 4
tunniga
Siinide arv: 5 x GN 1/1 juhikute vahe 70 mm
Varustatud pistiktermomeetriga.
1635

Šveitsi tootja Victorinox kokanuga 22cm

Tootekood 8090.28 – Praepann 28cm

hind 16,75 EUR
hind 19,30 EUR

VALIK ALLAHINNATUD KAUPA

EUR

Hinnad on toodud ilma käibemaksuta meie laos ning kehtivad kuni 15. augustini või kuni kaupa jätkub.

Tuulutame ladu.
Seoses sellega müüme odavate hindadega ära väikeste iluvigadega
ning näidistena kasutusel olnud seadmeid.
Mudelite valik üsna lai, kuid kaupa piiratult. Kui vajad korralikku
köögiseadet, siis nüüd on võimalik see kohe kätte saada ja lisaks veel
väga hea hinnaga. Paneme neid jõudumööda ka oma kodulehe
kasutatud seadmete jaotusesse niivõrd kui jõuame neist pilte teha.

Bestmarki Suurköökide AS Veerenni 56 Tallinn
tel. 6517 220 www.bestmark.ee

SUVEKAMPAANIA
Induktsioonpliit vaid 215 EUR
Kiire ja lihtne juhtimine.
Temperatuuri juhtimine ühe nupuga.
Schott Ceran keeduplaat, roostevabast terasest korpus
Digitaalne näidik keraamilisel pinnal.
10-astemeline temperatuuri seadistamine.
Temperatuuri vahemik: 60 °C kuni 240 °C
Elektrooniline ülekuumenemiskaitse

Fritüür FriFri 6

UUDIS!
Bestmark on käesolevast aastast alates Nachtmann
kristallklaaside ametlik maaletooja. Lai valik stiilseid ja
elegantseid joogiklaase. Fotol olevad Highland sarja
sooduskampaania hinnad:

Tootekood 98234 – Kokteiliklaas Highland 445ml – 2,44 EUR
Tootekood 96091 – Viskiklaas Highland 345ml – 2,44 EUR

250 EUR

Kvaliteetne Inglismaal toodetud fritüür.
Laos olemas.
Varustatud ühe 6 liitrise õlivanniga ja ühe
korviga.
Basseiniosa on valmistatud roostevabast terasest
nagu ka korpus.

Spiegelau – Winelovers sarja veinipokaalid. Lihtsa, aga soliidse välimusega
valik pokaale:
Bordeaux veini pokaal 580ml - hind 1,50 EUR
Punase veini pokaal 460ml - hind 1,50 EUR
Valge veini pokaal 380 ml - hind 1,50 EUR

Kookide tortide külmvitriin
72 liitrit, 4 riiulit.
Pöörlevate riiulitega
Ukse avamisel riiulid seiskuvad
Temperatuur +2 ...+10 C
Kaal 39 kg

Olles PACOJET ametlik esindaja Eestis
omame pidevalt laos masinate varu ning
remondi ajaks asendusmasinat.

vaid 850 EUR

Vajad suvisel ajal menüüle huvitavat lisa
ning värskendust? Soovid valmistada
jäätist, sorbet ja teisi huvitavaid roogasid?
Tule ja küsi hinda! Pacojet Junior väga
soodsa hinnaga.
Mikrolaineahi Menumaster RMS 510TS
Pacojeti nõud ebatavaliselt hea hinnaga
Võimsus 1000 W
Programmeeritav profiahi

397 EUR

Hinnad on toodud ilma käibemaksuta meie laos ning kehtivad kuni 15. augustini või kuni kaupa jätkub.

26 EUR (tavahind 35 EUR)
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