
DeliMax Mehut & 
Mehuannostelijat

Suomalainen 
perheyritys



JDM CT 4
• Neljä eri mehuvaihtoehtoa ja vesi
• Kalustoon asennettava
• Saa myös omalla kaapilla
• Annostelijan säädettävä korkeus
• Tilantarve linjaston alla 600 x 600 mm ja   
 linjaston päällä 300 x 300 mm
• Juomien hiilihapotusmahdollisuus. 
  Voit tarjoilla laitteesta myös esimerkiksi   
 Sodaveden ja karpalosodan
• Laite vaatii ½” pesukoneliitännän sekä   
 pistorasian
• Viemäröinti tarvittaessa

• Kauttamme saat tyylikkäät ja toimintavarmat DeliMax JDM mehuannostelijat. 
• Sopimukseemme sisältyy aina huoltosopimus, joka takaa laitteiden toimivuuden sekä katkeamattoman  
 mehutarjoilun. 
• Mehuannostelijamme käyvät loistavasti niin aamupala, lounas- ja päivällisruokatarjoiluiden yhteyteen.
• Mehuannostelijamme säästävät merkittävästi henkilökunnan työmäärää ja tarjoilevat mehut aina 
 kylminä, sekä tasalaatuisina.

Toimintavarmuutta ja tyylikkyyttä juomatarjoiluihin
DeliMax JDM mehuautomaatit

Edullisesti lounastarjoiluun – Laatua aamupalalle!
Delimax Mehutiivisteet juomalaitteisiin

• Valmistamme ja pakkaamme kaikki mehutiivisteemme omalla mehutehtaallamme  
 Kuopiossa kahdenkymmenen vuoden kokemuksella
• Meiltä löydät mehutiivisteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. 
• Edullisuutta ja maksimaalista laimennussuhdetta lounasruokailuihin ja laatua 
 aamiaiselle
• Ainoana laitetoimittajana valmistamme ja pakkaamme myös herkullisia 
 marjamehuja. Makuina löytyvät mustikka-, puolukka-, karpalo-, mustaherukka- ja   
 raikas marja-hedelmä sekamehu
• Laitteisiimme saat halutessasi myös Joutsenlipulla merkityt suomalaiset mustikka-  
 ja puolukkamehut. 

JDM 2 JA 4
• Kaksi tai neljä eri mehuvaihtoehtoa ja vesi
• Linjaston päälle asennettava
• Leveys 420/450 mm, korkeus 420/650 mm ja 
 syvyys  430/560 mm
• Juomien hiilihapotusmahdollisuus
• Laite vaatii ½” pesukoneliitännän sekä pistorasian
• Viemäröinti tarvittaessa

JUICE CT 4 KOSKETUSNÄYTTÖ
• 4-6 tuotetta ja jäävesi
• Hiilihapotusmahdollisuus
• Linjastoon asennettava, saa myös kaapilla
• Tämä tyylikäs uutuus, sopii hotelleihin 
 aamiaiselle sekä suurempiin buffetruokailuihin

DELIMAX AAMIAISMEHUT
Laadukkaat ja raikkaat mehut aamiais- 
tarjoiluun. Mehujen täysmehupitoisuus on lai-
mennettuna 100%. Tuotteessa ei ole  
lisättyä sokeria.
ME 10 l bib ja 4x3l bib

• Appelsiini
• Gloudy Omena

DELIMAX PRO MEHUT
Korkealaatuiset mehut aamiais- tai buffet- 
ruokatarjoiluiden yhteyteen. Yhdestä  
myyntierästä jopa 120 litraa valmista mehua!
ME 4x3l bib

• Pro Appelsiinimehu
• Pro Omenamehu
• Pro Mustikkamehu
• Pro Karpalomehu
• Pro Mustaherukkamehu
• Pro Mustikkamehu FIN
• Pro Vadelmamehu
• Pro Sitruunajäätee

DELIMAX ECONOMY MEHUTIIVISTEET
Edulliset ja ekologiset supertiivisteet helpottamaan 
työtäsi isoissa buffet ruokailuissa. Yhdestä mehu-
tiivistepussista valmista mehua jopa 60 litraa ja 
myyntierästä valmista juomaa jopa 240 litraa.
ME 4x3l bib

• Economy Marja-hedelmämehu
• Economy Appelsiinimehu
• Economy Omenamehu
• Delimax Sekamehu (sokeroitu)

NOVOBOX -TUOTTEET
Kätevät ja työtä säästävät tiivisteet Novocold-an-
nostelijaan. Myyntierästä valmista juomaa jopa 
100 litraa.
ME 10x1l

• Kotikaljauute

Miksi DeliMax JDM mehuautomaatti?
• Tyylikäs ja toimintavarma
• Loistava koko Suomen kattava huoltopalvelu
• Suomessa valmistetut ja pakatut mehutiivisteet
• Kaikissa laitteissamme hiilihapotusmahdollisuus

• Perinteisten aamiaismehujen lisäksi myös   
 edulliset ruokajuomamehut isojen buffetruo- 
 kailujen yhteyteen
• Herkulliset marjamehutiivisteet, esimerkkinä  
 mustikka ja karpalo

Laitemallit mehut



Kysy lisää ja pyydä tarjous!
Tulemme mielellämme keskustelemaan kanssanne DeliMax  

mehuannostelijan sijoittelusta sekä teille sopivista tuotteista. 

www.delimax.fi

Ulla Anttila 
Myyntijohtaja
puh. 050 381 9595 
ulla.anttila@delimax.fi

YHTEYS

Marjavasu Oy
info@delimax.fi
017 3629299
Vehmasmäentie 172
70870 Hiltulanlahti


