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Informacje umieszczone w katalogu, nie stanowią oferty w rozumienia prawa. Przedstawione zdjęcia,
mają charakter poglądowy, właściwy produkt może różnić się od wizerunku na zdjęciu. Niektóre
produkty zostały przedstawione z wyposażeniem opcjonalnym, nie wchodzącym w ich standardowy
skład. SWIEZOWYCISKAJ.PL/ VIKLINOVA zastrzega sobie prawo do wycofania produktów ze sprzedaży,
bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym kopiowanie w całości
lub części, bez pisemnego pozwolenia SWIEZOWYCISKAJ.PL/ VIKLINOVA jest zabronione.

O NAS

czyli dlaczego „top commercial juice solutions”?
Jesteśmy firmą rodzinną. Produkty, które dystrybuujemy zapewniają zadowolenie nie tylko Państwa,
ale również Państwa Klientów. To dla nas ogromna satysfakcja. Naszym celem jest bycie liderem w branży
profesjonalnego sprzętu do wyciskania świeżych soków na polskim rynku, wyłącznie na najlepszych
urządzeniach i tym samym rozpowszechnianie zdrowego stylu życia konsumentów.
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wachlarz profesjonalnych/ komercyjnych urządzeń do
wyciskania soków, od półautomatycznych wyciskarek do cytrusów i sokowirówek, poprzez wyciskarki wolnoobrotowe dla gastronomii,
do w pełni automatycznych wyciskarek do cytrusów o wyjątkowym wyglądzie. Urządzenia te, są z reguły jedyne w swoim rodzaju
i unikatowe na skalę światową. Od 2008 roku wyznaczamy trendy w tej dziedzinie.
Po wprowadzeniu z sukcesem na rynek polski jedynej marki premium wśród automatycznych wyciskarek do cytrusów – CITROCASA,
obecnie pracujemy nad kolejnymi wyjątkowymi projektami. Samoobsługowy automat do obierania, krojenia i pakowania ananasów,
czy pierwsza w Polsce samoobsługowa wyciskarka do jabłek to produkty – jeszcze – zupełnie nieznane na polskim rynku.
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PRODUCENCI
CITROCASA
powstała
na
gruncie
doświadczenia austriackiej firmy TMP,
która przez ponad 16 lat dystrybuowała
automatyczne wyciskarki produkcji hiszpańskiej. Rozwój
technologii w branży spowodował, że w 2006 roku utworzono
nową markę oferującą najwyższą jakość i niezawodność na rynku,
a w perspektywie długoterminowej najtańszy i bezawaryjny
produkt.
Założenie wprowadzenia nowej jakości, zaawansowanego
designu dopasowanego do każdego rodzaju lokalizacji i braku
oszczędności na stosowanych materiałach, zostały zrealizowane
w 100%. Do produkcji wyciskarek CITROCASA stosuje się
najwyższej klasy stal nierdzewną (klasa A1). Elementy plastikowe
wyciskarek zostały ograniczone do absolutnego minimum.
W ciągu 14 lat produkcji wyciskarek pod marką CITROCASA,
mała firma z Austrii wyrosła na lidera innowacyjności w branży,
wyznaczając nowe trendy zarówno w designie jak i technologii.
To dzięki wyciskarkom CITROCASA, inni producenci zaczęli
zwracać większą uwagę na kwestie higieny czy designu
urządzeń. Koniec roku 2019 przyniósł kolejną rewolucję na rynku,
gdyż premierę miała najnowocześniejsza generacja wyciskarek
FANTASTIC F 2.0 (szczegóły na str. 11).
www.citrocasa.com

DFT czyli Dutch Food Technology
to holenderska firma specjalizująca się
w projektowaniu i produkcji samoobsługowych
automatów do obróbki ananasów dla branży RETAIL.
Produkty DFT zapewniają klientom maksymalną wydajność,
wygodę użytkowania i kilkukrotny wzrost sprzedaży świeżych
ananasów. Automaty PINABAR stają się coraz bardziej
popularne nie tylko w zachodniej Europie ale także i w Stanach
Zjednoczonych. Dutch Food Technology wierzy w świeżą
i zdrową żywność dlatego też nieustannie wprowadza innowacje
w swoich maszynach.
www.dutchfoodtechnology.eu

SEMPA to wieloletni dystrybutor marki
CITROCASA we Francji. Na gruncie przeszło
30 letniego doświadczenia z automatycznymi
wyciskarkami do pomarańczy i po przeszło dwóch latach
wytężonej pracy powstała pierwsza samoobsługowa wyciskarka
do całych jabłek - APPLE LAND. Proporcjami i wyglądem
zbliżona jest do „pomarańczowego” pierwowzoru, dzięki czemu,
ustawione obok siebie doskonale razem się prezentują i idealnie
się uzupełniając oferują klientom różnorodność smaków.
www.sempa.fr

FRIULCO to włoska firma produkująca
najwyższej jakości sokowirówki do zastosowań
komercyjnych, ale nie tylko. Nieustanna
chęć rozwoju i zaskakiwania rynku nowościami zaowocowała
powstaniem jedynej na świecie wolnoobrotowej wyciskarki
w całości wykonanej ze stali nierdzewnej, o wdzięcznej nazwie
ARGOS. ARGOS jest dowodem na to, iż zaskakujące i nowatorskie
projekty nie muszą być dziełem dużych, światowych koncernów,
a powstają w zaciszu małych, świetnie zarządzanych rodzinnych
firm.
www.friulcompany.com

SANA to czeska firma specjalizująca się
w produkcji urządzeń dzięki którym żywność
staje się dużo zdrowsza. W dzisiejszym
świecie, w przemyśle spożywczym większą wagę przykłada się do
zysków, aniżeli do wartości odżywczych produktów spożywczych.
SANA stara się znaleźć sposób, aby umożliwić konsumentowi
przygotowanie najzdrowszej, wartościowej i bogatej w składniki
naturalne żywności. Celem firmy jest zapewnienie konsumentom
produktów wysokiej jakości, łatwych w użyciu i utrzymaniu.

jakości materiałów, determinujących długotrwałą niezawodność.
Owocem tej filozofii i takiego podejścia do biznesu, jest jedna
z nielicznych na rynku, w pełni gastronomiczna, wolnoobrotowa
wyciskarka do warzyw i owoców SANA HORECA.
www.sanaproducts.eu

Grecka firma ARTEMIS swoje początki
datuje na 1980 rok, kiedy to elektryk
samochodowy Athanasios Gavriilidis stworzył
swój pierwszy mixer do napojów. Pięć lat później powstała
pierwsza wersja półautomatycznej wyciskarki do cytrusów.
Stopniowy podbój rodzimego rynku stał się faktem, a od końca lat
90-tych marka ARTEMIS zaczęła być znana także poza granicami
Grecji.
ARTEMIS obecnie zarządzany przez córkę i syna pana Gavriilidis,
specjalizuje się w produkcji małych sprzętów barowych
dla profesjonalistów, w tym półautomatycznej wyciskarki do
wszystkich cytrusów o bardzo oryginalnym kształcie, która jest
dostępna w aż 18 kolorach!
www.artemis-mixer.gr

Filozofia projektowania SANA polega na zastosowaniu prostych
rozwiązań, kompaktowych rozmiarów i wykorzystaniu wysokiej
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WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA
2-Strefowa Technologia (2 Zone Technology) to dwie
niezależne strefy – silnikowa oraz wyciskania. Strefa
wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej.
Wszystkie brudne elementy biorące udział w wyciskaniu są
łatwo i szybko ściągalne, a dzięki temu można je dokładnie
umyć, czy to w zlewie czy w zmywarce. Higiena to priorytet!

Podwójna ściana tylna (Double Cover) to opatentowane
rozwiązanie CITROCASA, które zapewnia szybkie, łatwe i co
najważniejsze higieniczne mycie urządzenia. Nigdy więcej
nie będziesz musiał czyścić mocno zabrudzonej ściany
tylnej urządzenia, bezpośrednio na urządzeniu, pomiędzy
wystającymi trzpieniami! Wygodnie włożysz ją do
zmywarki lub do zlewu gdzie pod ciepłą wodą dokładnie
umyjesz wszystkie dotychczas trudno dostępne miejsca.

Uchwyt krzyżowy (Cross Holder) to opatentowane
rozwiązanie CITROCASA. Nie musisz odkręcać 5 śrub, które
dodatkowo łatwo zgubić! Tylko jedna śruba uwalnia dostęp
do serca urządzenia, co sprawia, że demontaż i montaż jest
niezwykle szybki i prosty.

Automatyczny stop – po zapełnieniu kosza obierkami,
wyciskarka wydaje sygnał dźwiękowy i się blokuje, tak żeby
nie przepełnić go obierkami. Ma to zasadniczy wpływ na
operacyjność, zwłaszcza w modelach samoobsługowych,
gdzie ryzyko przepełnienia kosza przez Klienta jest duże.
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Systemy higienicznego czyszczenia sitka:
MTS (Manual Transport System) to opróżnianie sitka z pestek
i miąższu suwakiem, bez konieczności wyciągania całego
modułu i/lub samego sitka i brudzenia rąk – wpływa na
szybkość i łatwość obsługi oraz większą higienę.

ATS (Automatic Transport System) to dzięki zastosowaniu
obrotowej taśmy, automatyczne, samoczyszczące się
z pestek i miąższu sitko. Zapomnij całkowicie o czyszczeniu
zapchanego sitka! ATS sprawia, że obsługa wyciskarki przez
dzień jest ograniczona do absolutnego minimum.

Nóż dynamiczny (Soft Cutting System) to sok czysty
i pozbawiony substancji pochodzących ze skórki dzięki
oryginalnemu systemowi dynamicznego cięcia owoców.
Nóż nie jest przymocowany na stałe, tylko jest ruchomy
i pracuje „góra-dół”. Dzięki temu, owoce nie są szarpane
w ostatniej fazie krojenia. W CITROCASA owoc jest zawsze
idealnie przecięty!

Stal nierdzewna - jednym z fundamentalnych założeń przy
powstaniu marki CITROCASA było zastosowanie obojętnej
na sok pomarańczowy stali nierdzewnej najwyższej jakości.
Dzięki temu urządzenia nie tylko świetnie wyglądają,
ale przede wszystkim są długowieczne i dużo mniej
awaryjne niż konstrukcje plastikowe. Potwierdzają to
pierwsi Klienci CITROCASA w Polsce, użytkujący urządzenia
od 2008 roku.

Compact

CITROCASA Revolution Advance
polskie menu

Rodzaj: automatyczna wyciskarka do cytrusów
Zastosowanie: kawiarnie, cukiernie, piekarnie, lodziarnie, bary bistro, miejskie stacje benzynowe

CITROCASA REVOLUTION ma tylko 24 cm szerokości i jest w pełni automatyczną wyciskarką
o bardzo zaawansowanej technologii. Mimo niewielkich rozmiarów ma bardzo dużą szybkość
wyciskania – 1 litr na minutę. Na blacie zajmuje tylko tyle miejsca, co tradycyjne ręczne
lub półautomatyczne wyciskarki. Mimo kompaktowych wymiarów, urządzenie w pełni
przeznaczone jest do zastosowań profesjonalnych, w tym pracy ciągłej. Dzięki przemyślanej
konstrukcji kurka można napełniać butelki o pojemności nawet 500 ml.

Przewaga CITROCASA (więcej na stronie 6):

2-strefowa
technologia

podwójna
ściana

uchwyt
krzyżowy

automatyczny
STOP

dynamiczny
nóż

stal
nierdzewna

licznik
wyciśniętych
owoców

Specyfikacja modelu:
Kurek samoobsługowy – precyzyjne nalewanie bez strat
Duża szybkość wyciskania: 1 litr (15 owoców) / 1 min.
Tylko 24 centymetry szerokości!
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 78 cm x 24 cm x 51 cm / Waga: 40 kg / Moc: 280 W

Opcjonalne akcesoria:
koszyk na owoce manualny (pojemność ok. 4 kg)
zestaw przelotowy do montażu wyciskarki w blacie z dużym koszem na obierki
zestaw wyciskaczy do wyciskania cytryn (średnica 50-65 mm)

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Automatyczne wyciskarki
do cytrusów i granatów

07

Medium

CITROCASA Fantastic ECO/ ECO PLUS
Rodzaj: automatyczna wyciskarka do cytrusów
Zastosowanie: restauracje, hotele, sklepy eco, kawiarnie, cukiernie, mobilne punkty plenerowe bez
dostępu do prądu

Nowa linia ECO dedykowana jest dla wszystkich, którzy pragną niezależności i samodzielności.
Automatyczne wyciskarki FANTASTIC to sprawdzone od lat konstrukcje, które w wersji ECO
nie potrzebują energii elektrycznej, a jedynie siły mięśni! Mogą być stosowane w miejscach
gdzie nie ma dostępu do prądu, jak plaże, ogrody, tereny wypoczynkowe, mobilne punkty
sprzedające, czy gdziekolwiek indziej, w zależności od potrzeb i aktualnych warunków.
ECO PLUS dzięki automatycznemu podajnikowi owoców o pojemności aż 17 kg sprawdza się
doskonale w ekskluzywnych restauracjach hotelowych czy eco/ bio delikatesach.
Przewaga CITROCASA (więcej na stronie 6):

+ ECO PLUS
ECO

2-strefowa
technologia

podwójna
ściana

uchwyt
krzyżowy

system
czyszczenia
sitka MTS

dynamiczny
nóż

stal
nierdzewna

Specyfikacja modelu:
Unikatowy ręczny mechanizm – brak elektroniki
Kurek samoobsługowy – precyzyjne nalewanie bez strat
Wymiary ECO (wys. x szer. x głęb.): 80,5 cm x 56 cm x 55,5 cm / Waga: 57 kg / Moc: siła ręki
Wymiary ECO PLUS (wys. x szer. x głęb.): 95,6 cm x 56 cm x 66,1 cm / Waga: 67 kg / Moc: siła ręki

Opcjonalne akcesoria:
tylko dla ECO: koszyk na owoce manualny (pojemność ok. 5 kg)
szafka mobilna lub zestaw przelotowy do montażu wyciskarki w blacie z dużym koszem na obierki
zestaw wyciskaczy do wyciskania cytryn (średnica 50-65 mm)
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Automatyczne wyciskarki
do cytrusów i granatów

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Medium

CITROCASA Fantastic M (M/AS lub M/SB)
polskie menu

Rodzaj: automatyczna wyciskarka do cytrusów
Zastosowanie: kawiarnie, cukiernie, piekarnie, lodziarnie, bary bistro, stacje benzynowe

Połączenie zaawansowanego wykonania i łatwości w obsłudze sprawia, że wymaga minimum
czasu i wysiłku do utrzymania w czystości oraz równie mało przestrzeni. Przystosowana jest do
średnich i dużych przerobów, w tym pracy ciągłej. Model M/AS charakteryzuje automatyczne
uruchomienie się wyciskarki po wrzuceniu owoców do rurowego podajnika (sugerowane
naczynie do uzupełniania – dzbanek). Model M/SB posiada kurek uruchamiający wyciskarkę,
dzięki któremu precyzyjnie nalejesz żądaną ilość soku, bez nawet kropli straty.

Przewaga CITROCASA (więcej na stronie 6):

M/SB
2-strefowa
technologia

podwójna
ściana

uchwyt
krzyżowy

system
czyszczenia
sitka MTS

automatyczny
STOP

dynamiczny
nóż

stal
nierdzewna

M/AS

licznik
wyciśniętych
owoców

Specyfikacja modelu:
Duża szybkość wyciskania: 2 litry (30 owoców) / 1 min.
M/AS: automatyczny start po wrzuceniu owoców do wyciskarki
M/SB: kurek samoobsługowy uruchamiający pracę wyciskarki – precyzyjne nalewanie bez strat
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 79 cm x 39 cm x 55,5 cm / Waga: 44 kg / Moc: 200 W

Opcjonalne akcesoria:
koszyk na owoce manualny (pojemność ok. 5 kg)
szafka mobilna lub zestaw przelotowy do montażu wyciskarki w blacie z dużym koszem na obierki
zestaw wyciskaczy do wyciskania cytryn (średnica 50-65 mm)

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Automatyczne wyciskarki
do cytrusów i granatów
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High

CITROCASA Fantastic F (F/D lub F/SB)
polskie menu

Rodzaj: samoobsługowa automatyczna wyciskarka do cytrusów
Zastosowanie: supermarkety, stacje benzynowe, restauracje samoobsługowe

Światowy wzór i bestseller w samoobsłudze. Od lat najlepiej sprzedająca się wyciskarka
samoobsługowa w Polsce. FANTASTIC F/SB pozwoli Ci się wzbić na wyżyny wydajności dzięki
dużej szybkości i ograniczeniu do minimum czasu potrzebnego na jej obsługę przez personel,
co oszczędza Twoje pieniądze. Model F/SB dostosowany jest do nalewania różnej wielkości
butelek, w tym nawet o pojemności jednego litra. W ofercie dostępny również model
FANTASTIC F/D z programatorem żądanej ilości owoców do wyciśnięcia. Szybkość wyciskania
modeli FANTASTIC to aż 2 litry na minutę.
Przewaga CITROCASA (więcej na stronie 6):

F/D
F/SB

2-strefowa
technologia

podwójna
ściana

uchwyt
krzyżowy

system
czyszczenia
sitka MTS

automatyczny
STOP

dynamiczny
nóż

stal
nierdzewna

licznik
wyciśniętych
owoców

Specyfikacja modelu:
Duży automatyczny podajnik owoców (pojemność 17 kg = ok. 5,6 l soku)
F/SB: kurek samoobsługowy uruchamiający pracę wyciskarki – precyzyjne nalewanie bez strat
F/D: programator żądanej ilości owoców jaką ma wycisnąć wyciskarka bez nadzoru obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 94,5 cm x 50 cm x 65,5 cm / Waga: 56 kg / Moc: 200 W

Opcjonalne akcesoria:
szafka/podstawa mobilna z dużym koszem na obierki, stojaki na butelki/kubki (4 rodzaje)
zestaw przelotowy do montażu wyciskarki w blacie z dużym koszem na obierki
zestaw wyciskaczy do wyciskania cytryn (średnica 50-65 mm)
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Automatyczne wyciskarki
do cytrusów i granatów

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

NOWOŚĆ

2020

HIGH

CITROCASA Fantastic F 2.0 (eXpress lub CONNECT)
infograficzne menu

Rodzaj: samoobsługowa automatyczna wyciskarka do cytrusów
Zastosowanie: supermarkety, stacje benzynowe, restauracje samoobsługowe

Najnowsza, rewolucyjna generacja wyciskarek FANTASTIC F 2.0. Wprowadza na rynek,
po raz kolejny, pionierskie rozwiązania w zakresie szybkości obsługi, higieny i zaawansowanej
technologii. OneStep Pressing Kit – system tylko jednego (!) elementu, wkładanego w całości
do zmywarki, ATS – automatycznie czyszczące się sitko, dotykowe ekrany z obrazkowym
interfejsem, łączenie się wyciskarki z WI-FI i zdalny podgląd parametrów pracy oraz możliwość
zintegrowania z bezgotówkowymi systemami płatniczymi – to absolutnie unikatowe cechy.
CONNECT
eXpress

Przewaga CITROCASA (więcej na stronie 6):

2-strefowa
technologia

podwójna
ściana

OneStep
Pressing Kit

system
czyszczenia
sitka ATS

automatyczny
STOP

dynamiczny
nóż

stal
nierdzewna

licznik
wyciśniętych
owoców

Specyfikacja modelu:
ATS – system automatycznego czyszczenia sitka
Duża szybkość wyciskania: 2 litry (30 owoców) / 1 min.
Kolorowy, dotykowy ekran z przystępną infografiką (możliwość wgrania video-instrukcji)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 94,5 cm x 50 cm x 65,5 cm / Waga: 56 kg / Moc: 200 W

Opcjonalne akcesoria:
szafka/podstawa mobilna z dużym koszem na obierki, stojaki na butelki/kubki (4 rodzaje)
zestaw przelotowy do montażu wyciskarki w blacie z dużym koszem na obierki
zestaw wyciskaczy do wyciskania cytryn (średnica 50-65 mm)

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Automatyczne wyciskarki
do cytrusów i granatów
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Heavy Duty

CITROCASA 8000 XB Advance
polskie menu

Rodzaj: automatyczna wyciskarka do cytrusów
Zastosowanie: restauracje, hotele, bary sokowe, kantyny pracownicze, rozlewnie soków

Jakość, wydajność i elastyczność nie do przebicia. Serię 8000 cechuje bardzo duża szybkość
wyciskania, bo aż 2,7 litra na minutę. Opcjonalnie może ona zostać zwiększona nawet do 4 litrów
na minutę! Model 8000 XB jest idealny dla bardzo „ruchliwych” lokali, gdzie musisz wycisnąć
„na zapas” dużą ilość soku i gdzie czas w jakim to zrobisz, ma fundamentalne znaczenie.
Sok, dzięki programatorowi, wyciskany jest automatycznie do dużego zbiornika, bez
konieczności bezpośredniego nadzoru pracownika.

Przewaga CITROCASA (więcej na stronie 6):
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Specyfikacja modelu:
Bardzo duży automatyczny podajnik owoców (21 kg = ok. 7 l soku), zbiornik na sok o pojemności 5,5 l
Bardzo duża szybkość wyciskania - 2,7 litra soku (40 owoców) / 1 min.
Możliwość zamówienia wyciskarki o zwiększonej szybkości aż do 3,3 lub 4 litrów / 1 min.
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 102 cm x 71,5 cm x 72 cm / Waga: 72 kg / Moc: 280 W

Opcjonalne akcesoria:
szafka/podstawa mobilna z dużym koszem na obierki (3 rodzaje), stojaki na butelki/kubki (4 rodzaje)
zestaw przelotowy do montażu wyciskarki w blacie z dużym koszem na obierki
zestaw wyciskaczy do wyciskania cytryn (średnica 50-65 mm) i grejpfrutów (średnica 80-90 mm)
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Automatyczne wyciskarki
do cytrusów i granatów

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Heavy Duty

CITROCASA 8000 SB ATS/ ATS Pomegranade
polskie menu

Rodzaj: samoobsługowa automatyczna wyciskarka do cytrusów
Zastosowanie: supermarkety, stacje benzynowe, restauracje samoobsługowe

CITROCASA 8000 SB ATS to największa i najszybsza samoobsługowa wyciskarka z całej naszej
gamy – standardowo wyciska 2,7 litra, a opcjonalnie 3,3 litra lub nawet 4 litry soku na minutę.
System automatycznego opróżniania sitka z pestek i miąższu (ATS) sprawia, że obsługa maszyny
w trakcie intensywnej pracy jest ograniczona tylko do uzupełniania bardzo pojemnego kosza
z pomarańczami i odbierania odpadów. Dzięki opcjonalnemu zestawowi wyciskaczy, wyciska
także duże cytrusy, jak grejpfruty o średnicy nawet 9 cm! Na bazie modelu 8000 SB ATS
powstał także model dedykowany do samoobsługowego wyciskania granatów.
Przewaga CITROCASA (więcej na stronie 6):
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Specyfikacja modelu:
Masywny kurek samoobsługowy uruchamiający pracę wyciskarki – precyzyjne nalewanie bez strat
Bardzo duży automatyczny podajnik owoców (pojemność 21 kg = ok. 7 l soku)
Możliwość zamówienia wyciskarki o zwiększonej szybkości aż do 3,3 lub 4 litrów / 1 min.
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 102 cm x 61 cm x 67 cm / Waga: 72 kg / Moc: 280 W

Opcjonalne akcesoria:
szafka/podstawa mobilna z dużym koszem na obierki (3 rodzaje), stojaki na butelki/kubki (4 rodzaje)
zestaw przelotowy do montażu wyciskarki w blacie z dużym koszem na obierki
zestaw wyciskaczy do wyciskania cytryn (średnica 50-65 mm) i grejpfrutów (średnica 80-90 mm)

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Automatyczne wyciskarki
do cytrusów i granatów
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MEDIUM

FRIULCO Iota
Rodzaj: profesjonalna sokowirówka do warzyw i owoców
Zastosowanie: restauracje, hotele, kawiarnie, piekarnie, cukiernie

Wielozadaniowa sokowirówka do produkcji soków warzywnych i owocowych. Bardzo małe
wymiary i nieprzeciętna moc sprawiają, że jest idealna do zastosowań w małej i średniej
gastronomii. Model ten posiada największą na rynku szybkość pracy, bo aż 15 500 obrotów
na minutę. Idealna do twardych warzyw, takich jak marchew. Włoski design w połączeniu ze
srebrną lub czarną kolorystyką pasuje do wszystkich lokali.
Dzięki technologii FRIULCO wydajność urządzenia jest większa niż innych sokowirówek,
co tym samym zapewnia większe zyski – potwierdzone testami! Wykonanie w 100% ze stali
nierdzewnej oraz aluminium sprawia, że sokowirówka FRIULCO jest zakupem na lata.
Dostępna w dwóch kolorach: srebrnym i czarnym
Specyfikacja modelu:
Najszybsza sokowirówka na rynku: 15 500 RPM
Największa wydajność potwierdzona testami
Obudowa wykonana z anodowanego aluminium
Podwójna tarcza rozdrabniająca
Brak plastiku w kluczowych elementach
System bezpieczeństwa pracowników jak i urządzenia zapobiegający przypadkowemu
uruchomieniu podczas rozkładania/składania
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 50 cm x 47 cm x 32 cm / Waga: 7 kg / Moc: 400 W
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Profesjonalne sokowirówki
do warzyw i owoców

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Heavy Duty

FRIULCO Kallima
Rodzaj: profesjonalna sokowirówka do warzyw i owoców
Zastosowanie: restauracje, hotele, bary sokowe

Model KALLIMA to sokowirówka wagi ciężkiej, dedykowana do dużych i bardzo dużych przerobów,
w tym pracy ciągłej. Mocny 800 watowy silnik w krótkim czasie produkuje sok ze wszystkich
warzyw i owoców. Szeroki otwór wsadowy (77 mm średnicy) sprawia, że nie trzeba kroić
niektórych produktów np. jabłek.
Dzięki technologii FRIULCO wydajność urządzenia jest większa niż innych sokowirówek,
co tym samym zapewnia większe zyski – potwierdzone testami! Wykonanie w 100% ze stali
nierdzewnej oraz aluminium sprawia, że sokowirówka FRIULCO jest zakupem na lata.
Dostępna w dwóch kolorach: srebrnym i srebrno-czarnym

Specyfikacja modelu:
Największa wydajność potwierdzona testami
Obudowa wykonana z anodowanego aluminium
Podwójna tarcza rozdrabniająca
Duża prędkość obrotowa (3 000 RPM)
Duża średnica otworu wsadowego (77 mm średnicy)
Brak plastiku w kluczowych elementach
System bezpieczeństwa pracowników jak i urządzenia zapobiegający przypadkowemu
uruchomieniu podczas rozkładania/składania
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 54 cm x 47 cm x 41 cm / Waga: 20 kg / Moc: 800 W

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Profesjonalne sokowirówki
do warzyw i owoców
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MEDIUM

FRIULCO Vesuvio
Rodzaj: 2 w 1 czyli sokowirówka i półautomatyczna wyciskarka do cytrusów w jednym
Zastosowanie: restauracje, hotele, kawiarnie, cukiernie, piekarnie

Sokowirówka i półautomatyczna wyciskarka do cytrusów w jednym! Dzięki tej multiwyciskarce,
możesz wyciskać nie tylko wszystkie rodzaje cytrusów (także duży grejpfrut), ale też inne
owoce czy warzywa. Moduł sokowirówki to sprawdzona konstrukcja FRIULCO IOTA o szybkości
obrotowej 15 500 obrotów na minutę!
Dzięki technologii FRIULCO wydajność jest większa od innych sokowirówek, co tym samym
VESUVIO zapewnia większe zyski – potwierdzone testami! Wykonanie w 100% ze stali
nierdzewnej oraz aluminium sprawia, że multiwyciskarka VESUVIO jest zakupem na lata.

Specyfikacja modelu:
2 urządzenia w jednym
Najszybsza sokowirówka na rynku: 15 500 RPM
Podwójna tarcza rozdrabniająca w module sokowirówki
Obudowa wykonana z anodowanego aluminium
Brak plastiku w kluczowych elementach
System bezpieczeństwa pracowników jak i urządzenia zapobiegający przypadkowemu
uruchomieniu podczas rozkładania/składania
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 38 cm x 36 cm x 30 cm / Waga: 16 kg
Moc: 400 W (sokowirówka); 110 W (wyciskarka do cytrusów)
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Profesjonalne sokowirówki
do warzyw i owoców

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

MEDIUM

ARTEMIS AK/5
Rodzaj: półautomatyczna wyciskarka do cytrusów
Zastosowanie: restauracje, hotele, kawiarnie, cukiernie, piekarnie

ARTEMIS AK/5 to półautomatyczna wyciskarka do wszystkich cytrusów. Idealny sprzęt na
początek przygody z wyciskaniem cytrusów i przy ograniczonym budżecie. Dwie nakładki
do różnej wielkości cytrusów, zapewniają pełną elastyczność w wyciskaniu małych cytryn czy
nawet dużych grejpfrutów. Stylowy i bardzo ciekawy kształt wprowadzają świeżość do sektora
półautomatów, które w większości nie wyróżniają się spośród sprzętów na barze. Do wyboru
jest aż 16 ciekawych kolorów oraz wersja drewniana lub w pełni wypolerowana. Konstrukcja
AK/5 jest bardzo wytrzymała, dzięki użyciu aluminium i stali nierdzewnej.
Dostępna w 18 kolorach:

Specyfikacja modelu:
Dwie nasadki do różnej wielkości cytrusów
Prędkość: 1500 RPM
Wykonanie: aluminium i stal nierdzewna
2 lata gwarancji!
18 kolorów
W standardzie pokrywka ze stali nierdzewnej
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 37 cm x 19 cm x 26 cm / Waga: 7 kg / Moc: 1/6 HP

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Profesjonalne półautomatyczne
wyciskarki do cytrusów
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HIGH

SANA Horeca
Rodzaj: profesjonalna wyciskarka wolnoobrotowa do warzyw i owoców
Zastosowanie: restauracje, kawiarnie, lunch bary, bary sokowe, stacje benzynowe

SANA HORECA to jedna z nielicznych na rynku, w pełni KOMERCYJNYCH wyciskarek
wolnoobrotowych. Jej zalety zdecydowanie odróżniają ją na tle sokowirówek, dotychczas
używanych w barach sokowych, kawiarniach, czy restauracjach. Idealna do miękkich warzyw
i owoców. Wyciskarka jest bardzo WSZECHSTRONNA – pozwala na wyciśnięcie soku niemal
z każdego owocu czy warzywa. Jabłka, gruszki, cytrusy, jagody, owoce tropikalne, warzywa
korzeniowe czy ostatnio najmodniejsze zielone, warzywa liściaste – żadne z nich nie stanowi
wyzwania dla tej wyciskarki.
Jednym z wymogów lokali gastronomicznych jest szybkie przygotowanie dużej ilości soku.
Pomimo pracy z prędkością 60 obrotów na minutę, SANA HORECA produkuje bardzo dużą
ilość soku w krótkim czasie, dzięki większej wydajności niż szybkoobrotowe sokowirówki.
Proces czyszczenia jest szybki i prosty. Dzięki przemyślanej konstrukcji są tylko 4 części, które
łatwo się ściąga i myje pod bieżącą wodą. Żeby przyśpieszyć proces mycia sitka, dołączona jest
specjalna szczotka. W zestawie znajduje się drugi TOP, dzięki czemu możesz w kilka sekund
zmienić wyciskany owoc czy warzywo unikając mieszania się smaków.

Specyfikacja modelu:
Prędkość: 60 RPM
Szybkość wyciskania: około 1 litr / 2 min.
Wielkość otworu wsadowego: 88 mm średnicy
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 51,5 cm x 23 cm x 17,5 cm / Waga: 9 kg / Moc: 200 W
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Profesjonalne wyciskarki
wolnoobrotowe do warzyw i owoców

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Heavy Duty

FRIULCO Argos
Rodzaj: profesjonalna wyciskarka wolnoobrotowa do warzyw i owoców
Zastosowanie: restauracje, kawiarnie, lunch bary, bary sokowe, stacje benzynowe, rozlewnie soku

Innowacyjne i unikatowe urządzenie do produkcji soku typu „cold press”. Jedna z niewielu
na świecie wyciskarek wolnoobrotowych do zastosowań komercyjnych/ gastronomicznych.
Prędkość obrotowa to raptem 45 obrotów na minutę, dzięki czemu wszystkie pożądane
składniki, jak witaminy, minerały czy antyoksydanty z wyciskanych owoców i warzyw zostają
w soku. Niezwykłą wydajność zapewnia opatentowany system wyciskania, dzięki któremu
generowany odpad jest praktycznie suchy. Jako jedyna na świecie, wolnoobrotowa wyciskarka
FRIULCO ARGOS posiada dwa ślimaki oraz sitko wykonane w całości ze stali nierdzewnej,
a nie plastiku. Dzięki tak solidnemu wykonaniu, dostosowana jest do wyciskania nawet
twardych nasion, malin czy imbiru!
Specyfikacja modelu:
Niespotykana stalowo-aluminiowa konstrukcja
Jedna z niewielu na rynku wyciskarek wolnoobrotowych do zastosowań profesjonalnych
Duża średnica otworu wsadowego (77 mm średnicy)
Prędkość: 45 RPM
Bardzo szybkie mycie dzięki tylko 4 elementom
Obudowa wykonana z anodowanego aluminium
Brak plastiku w kluczowych elementach
System bezpieczeństwa pracowników jak i urządzenia zapobiegający przypadkowemu
uruchomieniu podczas rozkładania/ składania
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 43 cm x 23 cm x 55 cm / Waga: 26 kg / Moc: 750 W

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Profesjonalne wyciskarki
wolnoobrotowe do warzyw i owoców
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Heavy Duty

SEMPA Apple Land
Rodzaj: samoobsługowa automatyczna wyciskarka do jabłek
Zastosowanie: supermarkety, stacje benzynowe, restauracje

Pierwsza w Polsce samoobsługowa wyciskarka do całych jabłek. Dostrzegając ogromny
sukces automatycznych wyciskarek do pomarańczy w sektorze supermarketów i stacji
benzynowych, francuska firma SEMPA stworzyła ich odpowiednik dla jabłek. Zastosowanie
najwyższej jakości stali nierdzewnej, precyzyjnego wykonania i francuskiej myśli technicznej
to gwarancja sukcesu tego innowatorskiego na skalę światową urządzenia. Schemat
działania APPLE LAND jest identyczny jak wyciskarek do pomarańczy. Klient podstawia
butelkę na sok pod kranik i naciska go, w wyniku czego urządzenie uruchamia się. Jabłko
z dużego podajnika, umieszczonego w górnej części urządzenia trafia do strefy wyciskania
typu „cold press”, skąd po kilku sekundach prosto do butelki Klienta trafia świeżo wyciśnięty
sok jabłkowy! Dzięki dotychczas niespotykanej i opatentowanej metodzie wyciskania, sok
nawet po wyciśnięciu dwudziestej czy trzydziestej butelki jest cały czas bardzo klarowny,
bez piany i tzw. musu, który może pojawiać się w tradycyjnych sokowirówkach.
Specyfikacja modelu:
Duży automatyczny podajnik owoców (pojemność 17 kg - ok. 8 litrów soku)
Kurek samoobsługowy uruchamiający proces wyciskania owoców – precyzyjne nalewanie bez strat
Szybkość wyciskania: 1 litr soku lub 20 owoców / 1 min. Największa wydajność: ok. 2 kg jabłek = 1 litr soku
Szybkie, łatwe i higieniczne mycie
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): ok. 104 cm x 49 cm x 71 cm / Waga: ok. 70 kg / Moc: 200 W

Opcjonalne akcesoria:
szafka/podstawa mobilna z dużym koszem na obierki, stojaki na butelki/kubki (4 rodzaje)
zestaw przelotowy do montażu wyciskarki w blacie z dużym koszem na obierki
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Wyciskarka do jabłek i automat do
krojenia oraz pakowania ananasów

Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

*Zdjęcie prezentuje przykładowe oklejenie, nie wliczone w cenę urządzenia.

Heavy Duty

DFT Pinabar
Rodzaj: samoobsługowy automat do obierania, krojenia i pakowania ananasów
Zastosowanie: supermarkety, stacje benzynowe, sklepy warzywno-owocowe

Holenderska marka DFT jako pierwsza na świecie wprowadziła i rozpowszechniła to wyjątkowe
i niespotykane urządzenie do krojenia ananasów. PINABAR jest w pełni zautomatyzowany
i został zaprojektowany z myślą o supermarketach oraz sprzedawcach owoców i warzyw.
Automat odcina liście ananasa, obiera, usuwa twardy środek, a następnie kroi ananasa
w kostki lub na plasterki i umieszcza go – gotowego do spożycia – w wygodnym plastikowym
wiaderku. Klient samodzielnie obsługuje urządzenie i może obserwować cały proces obróbki
ananasa, dzięki czemu korzystanie z automatu to dobra zabawa, a efektem jego działania jest
świeży produkt gotowy do bezpośredniego spożycia. Kwestie higieny również zostały starannie
przemyślane. Urządzenie można z łatwością wyczyścić dzięki obecności tylko kilku elementów.
Zapewniamy możliwość oklejenia urządzenia w indywidualny projekt, który dodatkowo
wyróżni punkt korzystający z automatu. Urządzenie to produkowane jest z trwałych
elementów wysokiej jakości, głównie stali nierdzewnej.
Specyfikacja modelu:
Możliwość dopasowania ostrzy do 5 różnych wielkości ananasów (od 5 do 9)
Manualny wrzutnik ananasów
Przycisk samoobsługowy ON uruchamiający proces obierania, krojenia i pakowania ananasa
Jasna i czytelna instrukcja użytkowania automatu (system lampek informacyjnych)
Bardzo duża szybkość działania: 20 sek. / 1 ananas
System bezpieczeństwa pracowników jak i urządzenia zapobiegający przypadkowemu
uruchomieniu podczas rozkładania/ składania
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 197 cm x 80 cm x 90 cm / Waga: 280 kg / Moc: 350 W
Dowiedz się więcej na: http://swiezowyciskaj.pl

Wyciskarka do jabłek i automat do
krojenia oraz pakowania ananasów
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OFERTA

• gwarancja dla pozostałych marek: 1 rok, dla ARTEMIS: 2 lata,
• czas reakcji i naprawy do 48h w dni powszednie,
• możliwość wstawienia urządzenia zastępczego,
• wysyłka zamówionych części w 24h,
• numer serwisowy dostępny 7 dni w tygodniu – 575 644 622.

SPRZEDAŻ
Prowadzimy sprzedaż w branży HoReCa i Retail od 2012 roku. Poznaliśmy
potrzeby setek lokali i zawsze wspólnie z Klientem dobieramy najlepsze
rozwiązanie. Elastyczne i indywidualne podejście do każdego z naszych
Klientów, pozwoliło zdobyć rzeszę zadowolonych partnerów, nie tylko
wśród najbardziej znanych i największych w Polsce sieci handlowych,
czy sieci stacji benzynowych, ale też mniejszych, lokalnych działalności.
• możliwość leasingowania na dowolny okres, brak wpłaty własnej,
• możliwość wymiany urządzenia na model wyższy/ niższy na preferencyjnych
warunkach (w przypadku niedoszacowania potencjału lokalu),
• możliwa płatność w EURO,
• w ofercie także urządzenia używane, po targowe, po wystawowe, po leasingowe,
• dostawa i szkolenie z obsługi w cenie (dotyczy urządzeń CITROCASA).

DZIERŻAWA
Prowadzimy dzierżawę naszych urządzeń w różnych wariantach czasowych.
• możliwość krótkiej dzierżawy – sezonowej (np. punkty nadmorskie),
• możliwość dzierżawy całorocznej,
• możliwość wynajmu na kilka dni z odbiorem i zwrotem osobistym (usługa
dostępna w Krakowie i Warszawie) lub z naszym dowozem i odbiorem,
• po okresie dzierżawy atrakcyjna oferta wykupu używanego sprzętu lub wymiany
na nowy.

SERWIS
Szczególną uwagę przykładamy do jakości usług serwisowych. Serwis
centralny i magazyn części znajduje się w Krakowie. Drugi stacjonarny
punkt serwisowy posiadamy w Warszawie. Sieć serwisów partnerskich
w całej Polsce jest do dyspozycji naszych Klientów lokalnie. Wszystkie
kluczowe części zapasowe dostępne są „od ręki”. Wysyłka odbywa się
w 90% przypadków w tym samym dniu, przesyłką kurierską, tak, żeby
Twoje urządzenie zawsze było sprawne i kompletne.
Warunki serwisowe i gwarancje:
• gwarancja dla urządzeń CITROCASA: 3-letnia, ograniczona ilością przerobionych
owoców, różną w zależności od modelu,

BUTELKI RPET NA SOKI
Dopełnieniem koncepcji sprzedaży świeżo wyciskanego soku, są wysokiej
jakości butelki RPET o różnych pojemnościach. Do ich produkcji używane
jest tworzywo pozyskane z recyklingu zużytych butelek. Butelki łatwo
i wygodnie można zamówić drogą mailową (butelki@swiezowyciskaj.pl)
lub SMS-em pod dedykowanym numerem telefonu: 575 844 822. Wysyłka
w 90% przypadków odbywa się w tym samym dniu, więc nie martw się na
zapas, jutro butelki będą u Ciebie!

• różne pojemności od 0,25 l do 1 l,
• różne wzory i kształty: okrągłe, kwadratowe,
• różne kolory zakrętek,
• możliwość pełnej personalizacji (wzór, etykieta),
• rzadko spotykana możliwość etykietowania butelek dowolną papierową
lub plastikową etykietą,
• możliwość wykonania zastrzeżonego wzoru butelek na indywidualne zamówienie,
• dostępne ilości kartonowe jak i paletowe,
• wysyłka w 24h.

Ś
SRODEK
DO MYCIA – CITROCASA CLEANER
Jesteśmy praktykami, więc naszym Klientom
oferujemy, nie tylko urządzenia, ale i płynny
środek do ich mycia. CITROCASA CLEANER w lokalach
o niedostatecznej wentylacji pomaga zwalczyć
muszki w krótkich okresach kiedy się pojawiają.
• regularnie używany skutecznie redukuje pojawianie
się muszek owocówek wokół urządzenia,
• wygodna butelka z rozpylaczem,
• opracowany specjalnie dla Klientów CITROCASA,
• wysyłka w 24h.

OBSŁUGA EVENTÓW - Orange4events.pl
POMARAŃCZE SOKOWE (oferta dla klientów sieciowych)
Jako jedyni w Polsce, możemy dostarczyć kompletną koncepcję sprzedaży
świeżego soku najwyższej jakości opartej na 3 filarach: WYCISKARKI
+ BUTELKI + POMARAŃCZE. FRUTAS NATURALES to pomarańcze
uprawiane specjalnie dla producenta wyciskarek CITROCASA. Jeśli
chcesz wejść na wyższy poziom jakości oferowanego soku, dotychczas
niespotykanego w Polsce zapraszamy do współpracy.
Charakterystyka pomarańczy FRUTAS NATURALES:
• odpowiedni kaliber oraz dostępność przez 365 dni w roku,
• większa wydajność, aż do 30%; zawierają znacznie więcej wartościowych
składników niż powszechnie dostępne pomarańcze przemysłowe,
• myte tylko wodą spożywczą, posiadają wiele BIO certyfikatów,
• posiadają znacznie mniejszą ilość środków konserwujących,
• uwaga - oferta dedykowana tylko dla Klientów posiadających wyciskarki CITROCASA

Naszą działalność, zanim zostaliśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce
wyciskarek marki CITROCASA, rozpoczęliśmy od obsługi eventów pod marką
Orange4events.pl – zdrowo wyciskamy! Podczas kilkudziesięciu realizacji,
na wyciskarkach CITROCASA wycisnęliśmy kilkaset ton pomarańczy. Dzięki
temu mieliśmy wiele okazji do sprawdzenia i przetestowania produktu, który
sami sprzedajemy. Nadal zdrowo wyciskamy na eventach i dalej robimy to
z wielką przyjemnością!
• zamawiasz konkretną ilość i wielkość porcji jaką mamy wycisnąć, o resztę
martwimy się my!
• możliwość zamówienia soków w butelkach jednorazowych lub kubeczkach
dowolnej wielkości,
• możliwość brandowania butelek/ kubeczków logo Klienta,
• największy w Polsce park maszyn, gotowych do użycia w jednym czasie
i różnych miejscach,
• zdrowo wyciskamy na eventach od 2008 roku – pierwsza tego typu usługa w Polsce!
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Wiklinowa 5, 31-589 Kraków
NIP: 6751712796, REGON: 384268469

www.swiezowyciskaj.pl

Sprzedaż urządzeń:
506 055 595
info@swiezowyciskaj.pl

Serwis, zamówienia części:
575 644 622
serwis@swiezowyciskaj.pl

Zamówienia butelek:
575 844 822
butelki@swiezowyciskaj.pl

