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Pekařské a cukrářské pece UNOX – moderní úsporné stroje v ČR

Firma UNOX S.p.A.

-

jeden z největších výrobců, dodavatelů pekařských a cukrářských pecí na světě
dodavatel pecí do celého světa

www.unox.com
Pekařské a cukrářské pece této značky používají řadu vlastních řešení a patentů, které slouží k zjednodušení stroje (snižuje
se poruchovost) a k snížení spotřeby stroje, při zachování či vylepšení vlastností a funkcí. Některá řešení předběhla dobu i
konkurenci svojí kvalitou a efektivností. Vše toto v praxi znamená nadčasovost a vysokou užitnou hodnotu stroje při
současné velmi dostupné ceně v porovnání s konkurencí.

Výhody pecí značky UNOX
•
•
•
•
•
•
•

výběr modelu a vybavení přesně dle Vaší potřeby
výběr velikosti dle Vaší potřebné výrobní kapacity
výběr možnosti volby ovládání stroje od manuálního po digitální s pamětí
výběr možnosti pečení od suchého, se zvlhčením až po s přídavkem páry
výběr bohatého příslušenství – plechy, rošty, podstavce, odsavače par, atd.
výběr kynáren s různou kapacitou dle velikosti Vaší pece
výběr zdroje energie – plyn / elektro

jsme tu pro Vás od r. 1991

PROČ KOUPIT KONVEKTOMAT NEBO PEKAŘSKOU PEC UNOX
• moderní a úsporný stroj
• velká variabilnost vybavení, velikostí, kapacity a funkcí strojů
• možnost volby energie (elektro/plyn) a ovládání (od jednoduchého manuálního po
digi s programováním)
• po dobu životnosti zpětná vazba a stálá péče výrobce, kontakt na ,, kuchaře,, pro
řešení problémů a průběžné zaškolování na využití vlastností stroje
• mnoho možností příslušenství pro plné využití stroje v různých typech provozů

PROČ ZROVNA U NAŠÍ FIRMY
• prodáváme konvektomaty a pece jen této značky
• víme, že je jedna z nejlepších a plně se soustředíme na využití všech vlastností a
možností strojů této značky
• jsme autorizovaný prodejním střediskem GOLD DEALER UNOX
• jsme autorizovaným servisním a montážním střediskem PLATINUM SERVIS UNOX
• absolvujeme pravidelná servisní i obchodní školení
• vzhledem k velkému počtu námi prodaných strojů UNOX s nimi máme velké
zkušenosti z provozu, tedy i zpětnou vazbu od uživatelů
• základní sety náhradních dílů máme skladem pro okamžitou potřebu
• v případě nutnosti umíme zapůjčit stroj UNOX
• bezplatné poradenství a pravidelné návštěvy za účelem řešení problémů při vaření a
dalšího proškolení obsluhy pro využití všech vlastností stroje
• bezplatné aktualizace software stroje na nejmodernější verzi
• máme přehled o všech akcích výrobce a plně je využíváme ve prospěch zákazníka
• máme přehled o všech typech a modelech a vždy doporučujeme pro zákazníka, dle
jeho potřeb, ten nejvhodnější stroj, včetně příslušenství
• v případě zájmu stroj předvedeme u Vás nebo můžete s námi zdarma navštívit
předváděcí centrum UNOX v Praze
• máme téměř 30 let zkušeností v podnikání, prodeji a servisu gastro zařízení
Lázně Bělohrad dne: 2020/07

JaromírHofman – jednatel firmy



