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Mehut juomalaitteisiin
Edullisesti lounastarjoiluun - Laatua aamupalalle!

 » Mehutehtaallamme Kuopiossa tehdään mehutiivisteitä juoma-annostelijoihin eri  
hintaluokissa sekä eri makuina.

 » Omat mehutiivisteet löytyvät niin edullisesti lounastarjoilun yhteyteen kuin  
laadukkaat mehut aamiaistarjoilun yhteyteen.

 » Suomen ainoana toimijana teemme ja toimitamme myös suomalaisia Joutsenlipulla  
merkittyjä mehutiivisteitä mehulaitteisiin. Makuina Puolukka ja Mustikka.

 » Tulemme mielellämme keskustelemaan kanssanne laitteen sijoittelusta sekä teille sopivista 
tuotteista.

JDM 2
 »  2-3 tuotetta ja jäävesi.
 » lev. 420mm
 » kork.420mm
 » syv. 430mm
 » Juomien hiilihapotus-

mahdollisuus

JDM 4-6 
 » 4-6 tuotetta ja jäävesi
 » Leveys 425 mm
 » korkeus 650 mm
 » syvyys 480 mm
 » Juomien hiilihapotus-

mahdollisuus

JDM CT 4-6
 » 4-6 tuotetta ja jäävesi
 » Pöytään asennettava
 » Säädettävä korkeus 160 x 300
 » Tilantarve pöydän alla 600 x 600 ja 

pöydän päällä 300 x 300. (mm)
 » Juomien hiilihapotusmahdollisuus

DELIMAX JDM mehuautomaatit
Kaikissa koneissamme hiilihapotusmahdollisuus!

Laadukkaiden ja tyylikkäiden itävaltalaisten JDM juoma-annostelijoiden maahantuonti. 
Kauttamme saat toimintavarmat ja tyylikkäät juoma-annostelijat tukemaan ruokatarjoiluitasi. 
Koneemme käyvät niin aamupala, lounas- ja päivällisruokajuomatarjoiluihin, esimerkiksi  
buffet tarjoiluihin ja pikaruokaloihin.

 » Kattava ja nopea huoltopalvelumme takaa tyytyväiset asiakkaat sekä henkilökunnan.

Novobox-tuotteet
Kätevät juomat Novocold-an-
nostelijaan. Myyntierästä val-
mista juomaa jopa 100 litraa. 
ME 10x1l.

 » Kotikaljauute
 » Marja - hedelmämehu

Delimax Pro
Korkealaatuiset mehut juo-
matarjoiluihin. Myyntierästä 
jopa 120 litraa valmista me-
hua. ME 4x3l bib.

 » Pro Appelsiinimehu
 » Pro Omenamehu
 » Pro Mustaherukkamehu
 » Pro Mustikkamehu
 » Pro Karpalomehu
 » Pro Puolukkamehu FIN
 » Pro Mustikkamehu FIN

Aamiaismehut
Laadukkaat mehut aamiaistarjoiluun. 
Täysmehupitoisuus laimennettuna 
100%. Ei lisättyä sokeria - makeus syntyy 
hedelmien omasta sokerista.

ME 4x3l bib ja 10l bib

 » Aamu Appelsiini
 » Aamu Omena

Delimax EcoNOMY
Taloudelliset ja ekologiset 
supertiivisteet. Myyntierästä 
valmista mehua jopa 240 
litraa. ME 4x3l bib.

 » Eco Marja-hedelmämehu
 » Eco Appelsiinimehu
 » Eco Omenamehu


