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CQB2 

STEALTH NITRO X

Ervaar De Gespreksvriendelijke Omgeving Van De Stealth.

De Stealth Nitro bevat een slanke geluidsbehuizing en gepatenteerde 
luchtstroominnovaties die bediening op het geluidsniveau van een 
normaal gesprek mogelijk maken.

JARLESS BLENDING, DE VOORHOEDE VAN INNOVATIE
Waarom zou je ingrediënten verspillen als je verbazingwekkend gepropor-
tioneerde drankjes en smoothies kunt laten mengen in de beker die je je 
klant geeft? Het Nitro Blending System minimaliseert verspilling, bespaart 
tijd en verhoogt uw winstmarge. Elke Stealth Nitro X wordt geleverd met 
twee micronisatoren en twee bekerstandaards.

CQB1

STEALTH X

De Stealth X is de meest geavanceerde commerciële blender op de markt. 
Het bevat een slanke geluidsbehuizing met luchtstroominnovaties die 
industriële sterktekracht leveren zonder industriële sterktegeluid.

'S WERELDS STILSTE COMMERCIËLE BLENDER
Winnaar van de prestigieuze 2013 Kitchen Innovations Award van de 
National Restaurant Association en de 2013 Gold Innovation Award van 
Housewares Executive Magazine, de Stealth combineert duurzaamheid, 
kracht en een schat aan opwindende functies. Simpel gezegd, het is de 
stilste, meest geavanceerde commerciële blender op de markt.
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CQB3

STEALTH NITRO

ERVAAR DE GESPREKSVRIENDELIJKE OMGEVING VAN DE STEALTH
De Stealth Nitro bevat een slanke geluidsbehuizing en gepatenteerde luchtstroo-
minnovaties die bediening op het geluidsniveau van een normaal gesprek mogelijk 
maken.

JARLESS BLENDING, DE VOORHOEDE VAN INNOVATIE
Waarom zou je ingrediënten verspillen als je verbazingwekkend geproportioneerde 
drankjes en smoothies kunt laten mengen in de beker die je je klant geeft? Het 
Nitro Blending System minimaliseert verspilling, bespaart tijd en verhoogt uw 
winstmarge. Elke Stealth Nitro X wordt geleverd met twee micronisatoren en twee 
bekerstandaards.

CQB3

STEALTH

De Stealth is de meest geavanceerde commerciële blender op de markt. Het bevat 
een slanke geluidsbehuizing met luchtstroominnovaties die industriële sterktekracht 
leveren zonder industriële sterktegeluid.

'S WERELDS STILSTE COMMERCIËLE BLENDER
Winnaar van de prestigieuze Kitchen Innovations Award van de National Restaurant 
Association en de Gold Innovation Award van Housewares Executive Magazine, de 
Stealth combineert duurzaamheid, kracht en een schat aan opwindende functies. 
Simpel gezegd, het is de stilste, meest geavanceerde commerciële blender op de 
markt.
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ICB5

CONNOISSEUR 825™

De Connoisseur 825 beschikt over toonaangevende kracht en een breed scala 
aan state-of-the-art functies die zijn ontworpen om snelheid, consistentie en 
kwaliteit bij elke bestelling te garanderen.

HOOG VOLUME, LAAG GELUIDSNIVEAU
Voor winkels waar lawaai een overweging is, vermindert de geluidsbehuizing het 
geluid van de blender, wat zorgt voor een ongestoorde sfeer.

ICB5

CONNOISSEUR 825 SPACESAVER

De Connoisseur 825 SpaceSaver is een werkpaard gebouwd met het oog op een 
lange levensduur. Het is krachtig en duurzaam genoeg om bestand te zijn tegen 
zwaar dagelijks gebruik, waardoor het perfect is voor winkels met een hoog volume.

GEKLEURDE POTJES
Gekleurde potten en deksels maken het voor u en uw medewerkers 
gemakkelijk om elke keer snel de juiste pot te selecteren om kruis-
besmetting van allergenen te voorkomen. Stuur een duidelijke boodschap 
naar uw klanten dat u om hun welzijn geeft.
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FOURSIDE POT™ 1

De vierkante vorm van de FourSide-pot en het gepatenteerde 
vleugeltipblad met één punt creëren een beter mengende 
vortex om ingrediënten te microniseren. Deze kleinere pot is 
perfect voor eetgelegenheden die lagere volumes gemengd 
product verkopen.

WILDSIDE+ ® POT 2
Een exclusief, gepatenteerd vierkant ontwerp met een vijfde zijde 
en grote capaciteit produceert dikkere, snellere menging en 
kortere wachttijden voor klanten. De extra brede basis, samen met 
een agressiever mes van bijna 4 inch lang, heeft de WildSide + -pot 
geholpen om de lat hoger te leggen in de categorie commercieel 
mengen.

ERGO POT™ 3

Blendtec® maakt voortdurend innovatieve stappen om aan de 
behoeften van de industrie te voldoen. Ontworpen met uw 
medewerkers in gedachten, is onze Ergo Jar geen uitzondering. De 
ochtendsmoothie-rush vliegt moeiteloos voorbij omdat de onderste 
handgreep zorgt voor een betere balans en gebruiksgemak voor de 
machinist.

SCHUIMPOT/ FROTHING™ 4

Hoge capaciteit schuimen is eindelijk hier. We hebben het volume van 
onze FourSide Jar™ gecombineerd met een innovatief schuimmes van 
roestvrij staal. Het resultaat is een snelle, effectieve manier om vloeistof-
fen op te schuimen of te beluchten.

RUIMTE OM TE ADEMEN
2 liter van het totale volume biedt een enorme capaciteit voor het 
produceren van opgeschuimde vloeistoffen en schuim. In plaats van 
herhaaldelijk enkele porties te maken, kunt u nu in batches produceren 
en meerdere klanten tegelijk bedienen.

Mini Wildside Pot 6

Net als zijn grotere tegenhanger bevat de 'Mini' Wildside-pot ook ons 
exclusieve, gepatenteerde vierkante ontwerp met een vijfde zijde. Het 
is ideaal voor kleine batches en vooral recepten met één portie. Dit 
komt vooral van pas in high-end restaurantatferen, omdat gerechten 
nog persoonlijker worden. De Mini is het perfecte gereedschap voor 
uw commerciële arsenaal!

TWISTER POT 5

Bedoeld voor kleinere en hardere melanges, is de Twister Jar ideaal voor 
recepten die meer hardnekkige ingrediënten vereisen, zoals acai-ontbijt-
kommen, dikke milkshakes, notenboter, hummus - zelfs brood- en 
koekjeskruimels. Om de pot te gebruiken, voegt u eenvoudig ingrediënten 
toe en draait u het deksel tegen de klok in terwijl de mengcyclus loopt. 
Deze draaiende beweging dwingt de ingrediënten van de zijkanten van de 
pot terug in het mes, waardoor je elke keer geweldige mengsels kunt 
bereiken.
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SNELSPOELEN™ ZONDER STATION

Het Rinse Station wint waardevolle aanrechtruimte terug met een minimale voetafdruk. 
Het beste van alles is dat het de blootstelling aan schadelijke ontsmettingsmiddelen kan 
verminderen die de huid kunnen irriteren en verloren tijd op het werk kunnen 
veroorzaken.

FUNCTIES OMVATTEN
6-voets voedingsslang met snelle ontkoppeling
Gereedschapsvrije demontage van het lichaam voor eenvoudige reiniging, schroef het 
mondstuk eenvoudig los met vingers
Eenvoudige bediening door simpelweg naar beneden te duwen tot de triggerklep en te 
beginnen met reinigen
Eenvoudige magnetische schakelaar - geen elektronica die faalt
Zuignap montagevoeten maken het stabiel in natte omgevingen
Geoptimaliseerd voor het reinigen van Blendtec potten maar werkt ook op bekers en 
flessen
6" x 6" x 4,25" met 6-voet toevoerslang met 3/8" compressiefitting

SNEL SPOELSTATION™
Klein, snel en efficiënt. Het Rapid Rinse Station wint waardevolle 
aanrechtruimte terug met zijn minimale vormfactor en is perfect voor 
het stapelen van meerdere Blendtec-potten. Het beste van alles is dat 
het de blootstelling aan schadelijke ontsmettingsmiddelen kan 
verminderen die de huid irriteren en verloren tijd op het werk 
veroorzaken.

FUNCTIES OMVATTEN
Eenvoudige bediening met één druk op de knop
Eenvoudig te demonteren en schoon te maken
Roestvrijstalen mondstuk voor langdurige, probleemloze 
werking
120° sproeikop dekking
Effectief voor het spoelen van elke container van 8 "of kleiner

HYGIENE & FOOD EQUIPMENT

:

Demonstratie of bestellen? www.sivanco.be


