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Konserwatory do lodów nierdzewne  

 

 
Szukasz niezawodnego konserwatora do lodów tradycyjnych? 

 
Urządzenia mroźnicze firmy Foodbike to konstrukcja zaprojektowana 
specjalnie dla Ciebie. Lody ukryte są pod pokrywkami o cechach termosu, 
dzięki czemu zawsze mają odpowiednią konsystencję.  
 
Konserwator do lodów naturalnych przyciąga wzrok przechodniów dzięki 
swojej klasycznej bryle. Zarówno korpus urządzenia jak i pokrywa 
wykonane są ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z żywnością. 
Nad higieną czuwa estetyczna osłona z tworzywa sztucznego (opcja 
dodatkowa). 
 

Co wyróżnia nasze urządzenia? 
 

 Wymuszony obieg w komorze urządzenia - sprawi że Twoje lody 
będą równomiernie zmrożone przez cały czas. Na noc możesz go 
wyłączyć naciskając tylko jeden przycisk.  
 

 Moduł chłodzenia kompresora - podczas pracy w wysokich 
temperaturach możesz być spokojny o odpowiednią kondycję 
urządzenia.  
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 Wzmocniony układ chłodzenia - otwarta pokrywka oznacza 

wydanie lodów klientowi, ale też i ucieczkę energii która trzyma 
temperaturę. Wzmocniony układ dba, aby nigdy jej nie zabrakło. 

 
 Spust wody z oszraniania na dnie komory - dosłownie czysta 

wygoda podczas cyklicznego mycia komory konserwatora. 
 

 Sterownik elektroniczny - komfortowe ustawianie temperatury w 
zakresie -10 : -21°C, kontrola nad funkcjami urządzenia 

 
 Dwupoziomowy system koszy - dodatkowy magazyn na jeszcze 

więcej kuwet. Poziomy są rozdzielane dzięki czemu nie musisz mieć 
pojemnika na spodzie. 

 
 Kółka transportowe - urządzenie wyposażone jest w koła 

pozwalające na łatwe przemieszczanie urządzenia.  
 

 2 lata gwarancji z serwisem w Twoim lokalu 
 
 
W skład zestawu wchodzą: 
 
- kosze na kuwety okrągłe 250 x 200 mm 
- pokrywki 
- obejmy 
- kółka do konserwatora 
 
Wymiary poszczególnych urządzeń to: 
 
4/5 smaków - dł. 78 x szer. 69,5 x wys. 84cm  
6 smaków - 91,5 x 69,5 x 84 cm  
8 smaków - 123 x 69,5 x 84 cm  
10- smaków - 157,5 x 77 x 84 cm 
 
Ceny urządzeń (netto): 
 
4/5 smaki  –  5295 zł netto 
6 smaków  –  5870 zł netto 
8 smaków  –  7265 zł netto 
10- smaków –  8970 zł netto 
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Opcje dodatkowe:  
 

 Szyba z pleksi na uchwytach nierdzewnych  
 
4/5 smaków - 690 zł netto 
6 smaków - 790 zł netto 
8 smaków - 890 zł netto 
10 smaków - 1100 zł netto 

 
 Okrągła kuweta 200x250mm: 

Cena:  
85 zł netto - kupowana osobno 
80 zł netto - kupowana w zestawie z urządzeniem 

 
 
KONSERWATOR DO LODÓW 5+2 SMAKÓW 
 
 
Wymiary: 4/5 smaków - dł. 78 x szer. 69,5 x wys. 84cm  
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KONSERWATOR DO LODÓW 6+4 SMAKÓW 
Wymiary: 91,5 x 69,5 x 84 cm  

 

 
KONSERWATOR DO LODÓW 8+6 SMAKÓW 
Wymiary: 123 x 69,5 x 84 cm  

 

 
KONSERWATOR DO LODÓW 10+8 SMAKÓW 
Wymiary: 157,5 x 77 x 84 cm  
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ZDJĘCIA OGÓLNE KONSERWATORÓW 
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