
СУШИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
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 Изключително висококачествени витрини за демонстрация 

и продължително съхранение на СУШИ.  Витрините 

Hoshizaki осигуряват дългосрочно съхранение на СУШИ 

ПРОДУКТИ без риск от изсушаването им, към които 

морските дарове и оризът, който е в основата на тези ястия, 

са особено чувствителни. 

 Предната страна на извитата стъклена витрина максимално 

отваря зоната за показване на продукта, което заедно с 

модерния дизайн на самата витрина, привлича вниманието 

на клиентите. 

 Достъпът до продукта е максимално улеснен от наличието 

на плъзгащи се прозрачни врати на гърба, които освен 

всичко улесняват почистването вътре в работната камера. 

 На предната страна на витрината е разположен дренажен улей с диаметър 

2,5 см за отвеждане на кондензната вода. 

 Дълбочината на изложбената площ е 28 мм. Четири възможни дължини на 

витрината: 120, 150, 180 и 210 см. Цвят черен или неръждаема стомана. 

Ляво или дясно разположен хладилен блок.

 Витрините HOSHIZAKI използват специален хладилен агрегат с много ниско 

ниво на шума. Благодарение на своята патентована Двойна система за 

охлаждане – горен и долен охладителни елементи, витрините HOSHIZAKI

осигуряват минимално колебание на температурата и висока влажност в 

целият обем на камерата.

Витрини за суши

Вашите суши продукти ще бъдат винаги свежи и добре охладени! 
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 Световен еталон за качество на сварения ориз

 Оризоварката на японската компания Tiger запазва 

всички полезни качества в продукта, без да нарушава 

структурата му. Оризът ще е ронлив, което е 

необходимо за приготвяне на висококачествени суши 

продукти

 Капацитет 3,6 литра 

 Корпус от неръждаема стомана 

Осигурява съхранение на готовия сварен ориз при 

температура 76° – 78° С , без слепване на продукта

 Капацитет 3,9 и 5,7 литра 

 Корпус от неръждаема стомана 

Уреди за варене и съхранение на ориз TIGER Термос за съхранение на ориз TIGER 
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Контакти

Офис и шоурум Бургас:
Бургас 8008
к-с „Изгрев“
бл. 68

Офис и шоурум София:
София 1510
ул. „Васил Кънчев“ 26
Бизнес център „Стефан Караджа“

офис: +359 2 4239044; +359 882639301
моб.: +359 885111143

офис: +359 56 818365; факс: +359 56 818366
моб.: +359 888798115; +359 888129987

e-mail: office@sidikabg.com 

Заповядайте при нас!

e-mail: office@sidikabg.com 

www.sidikabg.com


