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Nowości Stalgast

Nowe modele syfonów iSi w ofercie Stalgast

Syfony do bitej śmietany, sosów, pianek i musów

 � Jeżeli szukasz doskonałego urządzenia do zimnych zastosowań, w dobrej cenie

 � Zamierzasz oferować swoim gościom zawsze świeże: bitą śmietanę, sosy, pianki i musy 

 � Wprowadziłeś do swojego menu lub zamierzasz wprowadzić w najbliższym czasie potrawy kuchni molekularnej  

nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

syfon iSi Dessert Whip Mini
pojemność 0,25L pozwala przygotować  

jednorazowo 10-12 porcji

Nr kat. 500125

syfon iSi Dessert Whip Mini Plus
pojemność 0,5L pozwala przygotować 

jednorazowo 22-24 porcji

Nr kat. 500150
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Oba modele wyróżnia:
 � Atrakcyjny, nowoczesny wygląd

 � Praktyczna antypoślizgowa otulina butelki z silikonu w kolorze czarnym 
(można używać syfonów także bez niej)

 � Butelka wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję i 
uszkodzenia, w żaden sposób nie wpływającej na smak przygotowywanych 
specjałów

 � Dwie wymienne końcówki do dozowania w komplecie

 � Możliwość przechowywania wraz z zawartością w lodówce

 � Zachowanie w warunkach chłodniczych przydatności do spożycia i jakości 
wypełniających je produktów do 10 dni

 � Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie higieny

 � Dwuletnia gwarancja

Zdaniem dotychczasowych użytkowników są to niezawodne, bezpieczne, proste 
w obsłudze urządzenia, wyprodukowane przez jednego z absolutnych świato-
wych liderów rynkowych, mającego ponad 150 lat doświadczeń.
Przemyślane projekty, tak aby konstrukcja i dodatkowe wyposażenie (specjal-
nie wymodelowana szczoteczka) ułatwiały czyszczenie i mycie ręczne, niwelują 
drobną niedogodność - nie można ich myć w zmywarkach.
Producent zaleca stosowanie w czasie eksploatacji firmowych nabojów iSi  
(używanie innych powoduje utratę gwarancji). 

Do zastosowań na większą, przemysłową skalę polecamy wydajniejsze syfony 
tej samej marki z naszej oferty:

https://stalgast.com

Użytkowanie syfonu iSi Dessert Whip Mini do bitej śmietany, kremów, musów krok po kroku:
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Syfony do sporządzania napojów gazowanych
Jeżeli zamierzasz przygotowywać na mniejszą niż przemysłowa skalę:

 � „na zawołanie” zawsze świeżą, musującą wodę sodową

 � perlące się bezalkoholowe i alkoholowe napoje smakowe  

zobacz koniecznie i doceń nowości w naszej ofercie!

syfon do wody Twist’n Sparkle

 � łatwy i bezpieczny w użyciu

 � możliwość przygotowywania szerokiej gamy 
napojów alkoholowych i bezalkoholowych

 � transparentna butelka PET, poddająca się 
recyklingowi

 � do przechowywania także w lodówce

 � pojemność około 0,95 L wody 

 � 2 lata gwarancji

 � w komplecie znajduje się paczka naboi

Nr kat. 500504

syfon do wody Sodamaker Classic

 � syfon designerski w stylu retro

 � zewnętrzny korpus siatki i elementy 
robocze ze stali nierdzewnej

 � delikatny system dozowania wody

 � niekapiący kranik

 � mechanizm chroniący przed 
przepełnieniem

 � pojemność około 1L

 � 2 lata gwarancji

Nr kat. 500505
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Zdaniem dotychczasowych użytkowników są to niezawodne, bezpieczne, proste w obsłudze urządzenia, wyprodu-
kowane przez jednego z absolutnych światowych liderów rynkowych, mającego ponad 150 lat doświadczeń.
Przemyślane projekty, tak aby konstrukcja ułatwiała czyszczenie i mycie ręczne, niwelują drobną niedogodność - 
nie można ich myć w zmywarkach.
Producent zaleca stosowanie w czasie eksploatacji firmowych nabojów iSi (używanie innych powoduje  
utratę gwarancji). 

Zapoznaj się koniecznie z innymi syfonami do napojów tej samej marki z naszej oferty:
https://stalgast.com


