Citrocasa

Fantastic

SLO

manj časa
porabljenega
za čiščenje*

hitrejše
ožemanje*
3

Tako majhen
Nov CITROCASA Fantastic ponovno dokazuje, da so
pogosto majhne stvari v življenju tiste, ki zagotavljajo
največje zadovoljstvo. Navsezadnje spretnost
navduševanja ljudi iz dneva v dan ni ravno vprašanje
velikosti. Veliko bolj pomembno je znanje, strast in
občutek za estetiko, s katero je bil ta ožemalnik
zasnovan - najmanjši in najlepši izmed vseh
CITROCASA naprav. Skoraj je škoda, da zahteva 40%
manj prostora kot drugi modeli.

Tako močan

100 %

CITROCASA fantasic postavlja povsem nove standarde, ko
gre za funkcionalnost, dizajn in zmogljivost. 300 odstotkov
hitrejše ožemanje soka je že samo po sebi impresivno. Vse
to, skupaj s svojimi izjemnimi stilskimi odlikami v popolno
izvedenem konceptu, ki je prepičljiv na vseh možnih nivojih.
Koncept, katerega izpolnitev vodi v najčistejši,
najkakovostnejši pomarančni sok in veliko navdušenje.

ekstrakcija
soka*

Tako majhen.
Tako močan.
Tako fantastičen.

Tako fantastičen
manj potrebnega
prostora*

* V primerjavi s konvencionalnimi ožemalniki

Novi CITROCASA Fantastic je prelomnica vsega kar je
prišlo pred njim: njegova revolucionarna zasnova briše
meje tistega, kar se je štelo za nemogoče - za ožemalnik.
Visoka zmogljivost kljub majhni velikosti, izjemna
elegantnost, revolucionarni SCS sistem mehkega rezanja,
izjemno preprosta demontaža in 90% manj časa
porabljenega za čiščenje so le nekatere od njegovih
izjemnih lastnosti - lastnosti, ki bodo standard v
prihodnosti.
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Gastronomska paša za
oči!
Tako unčikovit
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S CITROCASO Fantastic ne boste zadovoljili le okusa vaših
gostov, temveč tudi njihovo željo po sveži, zdravi prehrani.
To je navdošujoč in impresiven način prikaza zdravega
načina življenja!
Ne samo, da kompaktni Fantastic zasede zelo malo
prostora, njegova izrazita in namerno elegantna oblika
izboljša ambient kateregakoli notranjega prostora. Ko
Fantastic udobno sedi v svojem naravnem okolju komaj
čaka, da pokaže svojo nadarjenost vam in vašim gostom.
Po uporabi je vedno obzirni Fantastic prav tako hiter in
enostaven za čiščenje.

CITROCASA Fantastic v pekarnah in kavarnah.
Sveže stisnjen pomarančni sok v hotelskem bifeju za zajtrk.
CITROCASA Fantastic - izgleda dobro tudi v baru!
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Idealen za vašo trgovino!
Tako kupcu prijazen
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Tik ob vaših drugih svežih izdelkih - tam se bosta Fantastic
F/SB in F/D počutila kot doma. Dva nova Fantastica
CITROCASA s samodejnim polnjenjem in s svojo moderno
zasnovo ter robustnim nerjavečim jeklom bosta storila veliko
več kot le polepšala vašo trgovino. Kljub minimalnim
prostorskim zahtevam vas bosta obe napravi presenetili z
zmoglivostjo, ki daleč presega vse ostale primerljive
ožemalnike.
Pridobitev novega Fantastica je pridobitev inovacije, ki vam
bo pomagala zmanjšati stroške osebja s svojim super
unčikovitim delovanjem in čiščenjem: hitro in enostavno
razstavite napravo in vstavite vse dele v vaš pomivalni straj.
Sadni lijak lahko sprejme do 17 kg (37 lbs) sadja, kar
dramatično zmanjša pogostost ponovnega polnjenja naprave.
Ti novi ožemalniki CITROCASA vam bodo dali veliko veselja
s svojim inteligentnim inženiringom: zasnovano za preprosto
uporabo z vgrajenimi varnostnimi mehanizmi.

CITROCASA Fantastic s samodejnim polnjenjem v supermarketu
CITROCASA Fantastic se zažene s pritiskom na pipo.
Enostavno in hitro: absolutna svežina za vaše stranke!

Nov preobrat!

Nova dimenzija v
čistoči soka!
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Vse se vrti okoli
učinkovitosti.

Popolno rezanje
zagotavlja najvišjo čistost
soka.

Tako iznajdljiv

SCS Up & Down - Tako čist

Nova FANTASTIC modela, F/SB in F/D se ponašata z
izjemno lahkim upravljanjem in visoko unčikovitostjo.
Nov dvo-nivojski sistem polnjenja (Two Level FeedingSystem (TLF) ) je zasnovan tako, da zaščiti sadež
pred zdrobitvitjo, tudi ko je zalogovnik popolnoma
napolnjen.

Zahvaljujoč novemu SCS sistemu mehkega rezanja z
zgornje-spodnjim rezilom (SCS „Up & Down“ cutting system),
je sok, ki ga proizvede Fantastic, vedno izjemno čist. Z
natančnim rezanjem sadja se SCS sistem izogne trganju
lupine in s tem ne kontaminira sokov z grenkimi snovmi iz
kože lupine. S 100% uspehom. Končni izdelek je preprosto
čisti sadni užitek.

UP & DOWN
SOFT-CUTTING-SYSTEM

UP & DOWN
SOFT-CUTTING-SYSTEM

Brez sCs sistema:
raztrgano

S sCs sistemom:
lepo razrezano

90% manj časa porabljenega
za čiščenje
s sistemom Dvojne-Zaščite (Double-Cover)
in Križnega-Pritrdilnika (Double-Cover)
1
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Enostavno, preprosto razstavljanje.
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Zahvaljujoč svojemu revolucionarnemu dizajnu se lahko novi
Fantastic razstavi zelo hitro in enostavno. S svojo
kombinacijo inovativnega Križnega-Pritrdilnika (Cross-Holder
- pritrdi skupno 7 končnih mest z enim samim hitroodklepnim zaklepom) in sistema Dvojne-Zaščite (DoubleCover system) ter s posebnimi odstranjevalci lupin, se lahko
napravo razstavi za čiščenje in ponovno sestavi v delčku
časa, ki ga za to potrebujejo druge naprave.
Preprosto perfektno! Tudi zato, ker se FANTASTIC preprosto
ne more uporabljati nepravilno!
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Najhitrejše možno čiščenje.
CITROCASA Fantastic zdaj končno omogoča
odstranitev vseh komponent, ki prihajajo v stik s
pomarančnim sokom iz naprave. Le te se lahko
nato temeljito očistijo v pomivalnem stroju - to ne
bi moglo biti enostavnejše!

Po odprtju križnega-pritrdilnika, lahko
preprosto odstranite vse druge dele.
Zahvaljujoč sistemu dvojne-zaščite v
napravi ne ostane nič, kar bi
potrebovalo čiščenje.
Vse komponente, ki pridejo v stik s
sokom se z lahkoto očistijo v
pomivalnem stroju.
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CITROCASA Fantastic M/AS:

Citrocasa Fantastic M/SB:

Sam storiš, sam imaš.

Pripravljen, pozor, zdaj!
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Idealen za lokacije z visokim
standardom kakovosti in
občutkom za estetiko!

Estetika z enostavnostjo
uporabe!

Nov standard v unčikovitosti in enostavnosti uporabe, z
minimalnim trudom in časom čiščenja in minimalno potrebnim
prostorom.

CITROCASA Fantasic M/SB spremeni samopostrežnost v
izkušnjo z luksuznim značajem skozi domiselno zasnovano
tehnologijo.

65 (25.6")
18 (7.1")

78 (30.7")

Zagon naprave s pritiskom na samopostrežno pipo
Minimalno potrebnega prostora (odtis)
Visoka zmogljivost ožemanja
Dvojna-zaščita (Double-Cover Sistem) in križni pritrdilnik (Cross Holder)
Najčistejši pomarančni sok zahvaljujoč SCS zgornje-spodnjim rezanjem
Velik digitalni zaslon s števcem ožetih sadežev
Enostavno in uporabniku prijazno delovanje
Deluje izjemno tiho

78 (30.7")

20 (7.9")

65 (25.6")

Samodejni zagon pri polnjenju naprave s sadjem
Minimalno potrebnega prostora (odtis)
Visoka zmogljivost ožemanja
Hitro in enostavno čiščenje s sistemom Dvojne-zaščite (Double-Cover
System) in križnega pritrdilnika (Cross Holder)
Najčistejši pomarančni sok zahvaljujoč SCS zgornje-spodnjim rezanjem
Velik digitalni zaslon s števcem ožetih sadežev
Enostavno in uporabniku prijazno delovanje
Deluje izjemno tiho

28 (11")

55.5 (21.9")

28 (11")

38 (15")

CITROCASA Fantastic M/AS – Tehnični podatki
Pomaranč
na minuto:

Zaloga
Sadja

30 kosov
pribl. 2 l
soka

–

55.5 (21.9")

38 (15")

Optimalna
velikost sadja
Ø 65 – 78 mm
Ø 2.56 – 3.07 in

CITROCASA Fantastic M/SB – Tehnični podatki

Mere
(V x Š x D v cm / in)

Neto teža
(v kg/lbs)

Moč

Zaščita
varovalke

Varovalka

Pomaranč
na minuto:

Zaloga
Sadja

78 x 38 x 55.5 cm
30.7 x 15 x 21.9 in

44 kg
96.8 lbs

0.2 kW

IPx4

6.3 A

30 kosov
pribl. 2 l
soka

–

Optimalna
velikost sadja
Ø 65 – 78 mm
Ø 2.56 – 3.07 in

Mere
(V x Š x D v cm / in)

Neto teža
(v kg/lbs)

Moč

Zaščita
varovalke

Varovalka

78 x 38 x 55.5 cm
30.7 x 15 x 21.9 in

44 kg
96.8 lbs

0.2 kW

IPx4

6.3 A

CITROCASA Fantastic F/D:

Citrocasa Fantastic F/SB:

Dizajn z notranjimi vrednotami.

Eleganca skupaj s
konkurenčno prednostjo.
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Povezava med tehnološko dovršenostjo in
popolno učinkovitostjo!

Nov standard v
samopostrežnosti!

Fantastic F/D je idealna rešitev za kakovostnoučinkovitostno usmerjen svet gastronomije.

Nov standard v samopostrežnosti! Fantastic F/SB vas bo navdušil s
svojim brezskkrbnim in izjemno unčikovitim delovanjem in vam ob tem
prihranil denar. Je odlična izbira za trgovine in samopostrežne
restavracije.
Samodejno vstavljanje sadja
Visoko zmogljiv sadni lijak (17 kg / 37 lbs)
z našim Dvo Nivojskim Sistemom Vstavljanja (TFL)
Zagon ožemanja s pritiskom na samopostrežno pipo
Večnamenski zaslon: digitalni števec sadja, 5 jezikov
Minimalne prostorske zahteve (osnovna višina samo
28 cm / 11 palcev)
Hitro ožemanje (2 litra na minuto / 0.5 galonov na minuto)
Čiščenje je hitro, enostavno in higiensko
Najčistejši pomarančni sok zahvaljujoč SCS zgornje-spodnjim rezanjem
Enostavno in uporabniku prijazno delovanje

94.5 (37.2")
18 (7.1")

20 (7.9")

94.5 (37.2")

Samodejno vstavljanje sadja
Visoko zmogljiv sadni lijak (17 kg / 37 lbs) z našim Dvo Nivojskim
Sistemom Vstavljanja (TFL)
Večnamenski zaslon:
nastavitev količine sadja, digitalni števec sadja, 5 jezikov
Minimalne prostorske zahteve (osnovna višina samo
28 cm / 11 palcev)
Hitro ožemanje (2 litra na minuto / 0.5 galonov na minuto)
Čiščenje je hitro, enostavno in higiensko
Najčistejši pomarančni sok zahvaljujoč SCS zgornje-spodnjim rezanjem
Enostavno in uporabniku prijazno delovanje

28 (11")

28 (11.")

50 (19.7")

65.5 (25.8")

65.5 (25.8")

CITROCASA Fantastic F/D – Tehnični podatki
Pomaranč
na minuto:

Zaloga
sadja

30 kosov
pribl. 2 l
soka

17 kg
37.4 lbs

Optimalna
velikost sadja

Mere
(V x Š x D v cm / in)

Ø 65 – 78 mm 94.5 x 50 x 65.5 cm
Ø 2.56 – 3.07 in 37.2 x 19.7 x 25.8 in

CITROCASA Fantastic F/SB– Tehnični podatki
Neto teža
(v kg/lbs)

Moč

Zaščita
varovalke

Varovalka

52 kg
114.4 lbs

0.2 kW

IPx4

6.3 A

Pomaranč
na minuto:

Zaloga
sadja

30 kosov
pribl. 2 l
soka

17 kg
37.4 lbs

Optimalna
velikost sadja

Mere
(V x Š x D v cm / in)

Ø 65 – 78 mm 94.5 x 50 x 65.5 cm
Ø 2.56 – 3.07 in 37.2 x 19.7 x 25.8 in

Neto teža
(v kg/lbs)

Moč

Zaščita
varovalke

Varovalka

52 kg
114.4 lbs

0.2 kW

IPx4

6.3 A

Zelo prilagodljivi,
s funkcionalnimi dodatki!
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Košara za zalogo sadja

Brez tega, da bi zavzela dodaten prostor v baru opcijska košara
za sadje za Fantastic M-serijo zagotavlja, da boste vi in vaši
gostje vedno imeli pomaranče na dosegu roke. Skupna
kapaciteta: pribl. 13 kg / 28.6 lbs.

2

Podstavek / Adapter za dolžino

I. Adapter za dolžino za 1L steklenice;
vgradni pladenj za kapljanje (globina 3 cm / 1.2 palca) za
plastenke z višino do 22 cm / 8.7 palcev.
II. Majhen podstavek (4 cm / 1.6 palca) za plastenke do
višine 15 cm / 5.9 palca.
III. Velik podstavek (8 cm / 3.2 palca) za plastenke do
višine 11 cm / 4.3 palca.

2

60

(23

.6“

5

)

III.

lockable / maneuverable
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Točilni namestitveni kit

Opcijski točilni namestitveni kit sestoji iz osnovne plošče in odprte
posode za lupine, zaradi česar postane vaš CITROCASA Fantastic
stalnica v vašem baru. Ko je stisnjena, pomarančna lupina pade
direktno v veliko posodo za lupine pod pultom. To pomeni, da
lahko s polno paro izkoriščate ožemalne zmogljivosti vaše naprave,
medem ko je zagotovljeno da ostane čim bolj enostavna za
uporabo. Za več kot 30 porcij x 0.25 l / dan.

5

P.S.I. = Končna kontrola kakovosti
za vsak stroj potrjena s strani TÜV.

Posoda za lupine

Za povprečne količine pomarančnih lupin, je večja posoda
ITRO
Idealno za do 30 porcij x 0.25 l / dan.

10.5 (4.1")

II.

I.

65 (25.6")

75.5 (29.7")

50 (19.7")

3

Kabinet iz nerjavečega jekla

Kabinet iz nerjavečega jekla spremeni vašo CITROCASO Fantastic v
popolno rešitev, ko potrebujete mobilnost in želite karseda najbolj
izkoristiti zmogljivost ožemanja vaše naprave
Za več kot 30 porcij x 0.25 l / dan.

Zelo prilagodljivi,
s funkcionalnimi dodatki!
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Pokrov za košaro za sadje

Opcijsko za Fantastic F-serijo:
zaklepni pokrov za košaro za sadje - 17 kg / 37.4 lbs.
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Točilni razpršilnik za
plastenke

Imejte plastenke pri roki z opcijskim razpršilnikom (za velikost
kozarcev 0.25, 0.33, 0.5 in 1 liter).
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Steklene police

Na voljo kot 2 ali 3 nivojske. Vključuje varnostno steklo in countertop iz
nerjavečega jekla.

8

11

9

Potisnik za pladnje

Idealno za samopostrežbo in kavarne. 81.5 cm x
28.5 cm / 32.1 x 11.2 centimetrov (Š x D)
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Prikazni kabinet za zdrobljen led

Prikazni kabinet za zdrobljen led je atraktivna možnost, da prikažete
vaše pred-napolnjene kozarce in jih obdržite hladne.
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Kompaktni prikazni hladilnik
s podpornim kabinetom

Imejte vaše pred-napolnjene plastenke hladne v tem atraktivnem opcijskem
hladilniku s kapaciteto za cca. 40 steklenic (0.5 litra). Podporbni kabinet vam
nudi dodatnen prostor za shranjevanje.
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