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� CHECK bazz.pro/ bazz-30

� CHECK bazz.pro/ bazz-50

Stroje na odlučovanie
� Tradícia

� Užite si prácu s vždy pripraveným strojom na použitie

� Sú to 2 identické sprejovacie zariadenia - rozdiel 

je iba v obsahu tlakovej nádoby.

bazz.10  má 10 ltr tlakovú nádobu

a bazz. 30 má 30 ltr tlakovú nádobu. 

Ktorú z nich uprednostníte?

bazz. 50 je sprejovacie zariadenie so zabudovaným

kompresorom a pumpou. Veľmi jednoduchý na použitie, 

stačí zapojiť do zásuvky a môžete začať!

Tlaková nádoba sa dodáva so setom

hadíc s tlakovým regulátorom, tlakovými

ventilmi a sprejovacou pištoľou.

Plnenie nádoby je naozaj veľmi rýchle nakoľko

sa dá otvoriť vrch nádoby. 

� ľahko sa plní

� jednoduché & robustné

�

bazz. ideálny pomocník pre súčasných pekárov!

Bazz. ponúka perfektné riešenie kombinácie holandského výrobcu

strojov a dodávateľa pekárskych surovín, ktorá viedla k úžasnému

spojeniu a výrobnému systému pre vás ako pekárov dneška! 
Objavte silu tejto spolupráce. 

BAKON Food Wquipment a Zeelandia - sú za značkou bazz. 

  

� potrebná len elektrina

� ľahko čistiteľný

� stojan (voliteľný ak treba)
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stojan (voliteľný)



� CHECK bazz.pro/ bazz-40

� CHECK bazz.pro/ bazz-45

� Vyberte si kompaktný bazz. 40 , s ktorým budete 

bez námahy sprejovať vaše pekárske formy a plechy.

 Nepostrádateľné v pekárni.

� Spejujte priamo z balenia bandasky

� Stojan (voliteľný)

� Veľmi efektný

� 2 sprejovacie pištole

� Stojan (voliteľný)

� Garantovaná rýchlosť

BAKON a Zeelandia, ideálne spojenie!
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KONTAKT:
 Zeelandia s.r.o.
 Družstevná 44, Rozhanvoce

+421 915 885 397
Ľubomír Kramár

 lubomir.kramar@zeelandia.sk
 www.zeelandia.sk

pro
Uprednostňujete pracovať s 2 sprejovacími pištolami?
Potom je bazz. 45 správna voľba práve pre vás!

Pracujte super rýchlo s bazz. 45, ktorý je 
zariadený s 2 oddelenými upraviteľnými sprejovacími
pištoľami pre 2 rôzne typy odlučovacích prípravkov.
Bezkroková úprava vzduchu a tlaku prípravku 
zabezpečuje rovnomernú atomizáciu a pokrytie.

Hľadáte jednoduché a na používanie priateľské sprejovacie
zariadenie, ktoré je rýchlo pripravené k použitu? 
Vyberte si bazz. 40 a sprejujte prípravok priamo
z balenia! Toto stolové zariadenie so sprejovacou pištoľou
šetrí váš čas a pracujete s ním hygienicky.
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