
 

 

Wyciskarka granatów 
 

 

Dostępny w kolorze owoców  

granatu, czerwonym i czarnym. 

Inne kolory na zamówienie. Sok gotowy jest w 

 Available colours: w 15 sekund! 

pomegranate fruits, red, black The juice is ready 

 Other colours on request. in 15 seconds! 

 

 

 

 Granat wyciśnięty jest 

 całkowicie przez system. 
The pomegranate is completely  

squeezed out through the system. 

 

  Zajmuje mało miejsca 

  na blacie. 
  It takes up less space 

  on the counter. 

  Measurement: 

  18 x 24 x 60 cm 

Maksymalna wydajność 

soku i maksymalna higiena. 
 Maximum hygiene & 

 performance juice. 

 

„… chroń swoje zdrowie, podtrzymuj swoją energię.” 

www.florencja-group.com  

http://www.florencja-group.com/


  
 Granat jest bogaty w witaminy (A, C, E, kwas foliowy), 
 żelazo, potas, błonnik i ma niską zawartość kalorii. 
 Dzięki swoim właściwościom sok z granatów ułatwia 
 trawienie i zmniejsza ryzyko chorób, astmy i 
 niedokrwistości. 
 Pomegranate is rich in vitamins (A, C, E, folic acid), 
 iron, potassium, fiber and has low calories. 
 Thanks to its properties, pomegranate juice makes digestion easier 
 and reduce the risk of many diseases, asthma and 
 anemia. 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Ze względu na jego kompaktowy rozmiar, 

 ta elektryczna wyciskarka granatów reprezentuje 

 najlepszy kompromis jakości do ceny i jest idealny 

 nie tylko do barów i sklepów o ograniczonej 

 przestrzeni na ladzie ale także do użytku domowego. 
 In view of compact size, 
 this electric pomegranate represents 
 the best compromise between quality and price and it is perfect 
 not only for bars and stores with counter limited space 
 but also for home use. 

 

 

 

 

 

Innowacyjny system zgniatania gwarantuje maksymalną wydajność soku. 

Nie jest konieczne wycinanie owoców: po prostu naciśnij przycisk i za 15 sekund 

sok będzie gotowy! 
For innovative crushing system guarantees maximum juice efficiency. 

It is not necessary to cut the fruits: just press the button and in 15 seconds 
the juice will be ready! 
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