
 

 

 

 

SWIEZOWYCISKAJ.PL przedstawia: 

Pierwszą na świecie samoobsługową wyciskarkę do JABŁEK – Apple Juicer! 

 

Thompe B.V. to holenderska firma, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

samoobsługowych urządzeń na potrzeby rynku detalicznego. Nasze urządzenia wykorzystywane są do 

przetwarzania nabiału oraz owoców i warzyw, z których przygotowywane są świeże produkty gotowe 

do spożycia. 

Po wielkim sukcesie urządzeń do wyciskania soku ze 

świeżych pomarańczy, przeznaczonych dla 

supermarketów, firma Thompe B.V. przedstawia 

urządzenie AppleJuicer®!  

 

 

Urządzenie AppleJuicer® zostało 

opracowane specjalnie z myślą o 

supermarketach. Jest ono 

zbudowane z najwyższej jakości 

materiałów. Nasze urządzenie 

AppleJuicer® to prawdziwe 

arcydzieło holenderskiej myśli 

technicznej. 

 

 

 

 

Prostota sprawia, że urządzenie AppleJuicer® jest bardzo łatwe w 

użyciu! 

Zarówno młodsi, jak i starsi szybko przekonają się o 

charakterystycznym smaku i jakości soku! Sok z jabłek wyciskany 

jest na miejscu. Co więcej, korzystanie z urządzenia jest 

doświadczeniem samym w sobie: kto widział, jak na jego oczach 

wyciskany jest sok z jabłek?! Wiele osób zachwyci smak soku – smak, 

który sprawi, że będzie się chciało więcej!  

 



OPATENTOWANY sposób tłoczenia: 

Przez ponad 4 lata zespół badawczo-rozwojowy Thompe pracował 

nad idealną metodą wyciskania soku z jabłek. 

Opierając się na zasadzie tłoczenia na zimno, połączyliśmy jakość 

i możliwość uzyskania jak największej ilości soku. Dzięki tej metodzie 

uzyskujemy maksymalną ilość witamin, minerałów i błonnika. 

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że nasz sposób wyciskania soku 

został nagrodzony w postaci przyznania mu międzynarodowego 

patentu. Innowacyjny, czysty, świeży, zdrowy i nieprzetworzony sok 

z jabłek! 

 

Kurek: 

Opracowany przez nas kurek jest 

jednocześnie uchwytem 

zintegrowanym z butelką. Od teraz butelka zawsze znajduje się 

bezpośrednio pod kurkiem! Kurek usytuowany jest pomiędzy 

2 obrotowymi gałkami, a całość można z łatwością zamontować 

i  zdemontować. Kurek jest w przeważającej części wykonany 

z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 

. 

 

Komponenty: 

Do umycia jest tylko 7 elementów! Każdy z nich wyposażony 

został w system łatwego zamontowania, który nie wymaga 

żadnych narzędzi! Komponenty wykonane są z wysokiej 

jakości wytrzymałego plastiku oraz stali nierdzewnej. Oprócz 

urządzenia AppleJuicer® możemy także zapewnić plastikowe 

butelki. Butelki mogą zostać wcześniej oznakowane 

i dostarczone wraz z zamontowanymi nakrętkami.  
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