mistral

De Mistral: een no-nonsense
hoog rendement bakwand.
HET BESTE VAN DE MISTRAL OP EEN RIJTJE
•
•
•
•

Robuust design
Indeling geheel zelf te bepalen
Volledig rvs AISI 304, dikte 1+1,5 mm
Extra mogelijkheden, zoals een mandenliftsysteem en een vetfilterinstallatie
• Capaciteit en energiebesparing
in perfecte synergie

• Alles naadloos, dus eenvoudig
schoon te houden
• Betrouwbaar en veilig frituren
• HR-gecertificeerd
• Olie- en energiebesparend
• Indeling geheel zelf te bepalen
• LED-verlichting en logo mogelijk
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mistral

Betrouwbare en hoogwaardige HR bakwand
Zoek je een betrouwbare en degelijke HR-frituurbakwand
met onwaarschijnlijk hoge bakcapaciteit? Dan is de Mistral
de juiste keuze. De Mistral is daarnaast de meest energieen oliezuinige bakwand in zijn klasse. Door het strakke
robuuste design is de Mistral tijdloos en overal inzetbaar.
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Deze bakwand wordt volledig vervaardigd in roestvaststaal
(AISI 304), is naadloos afgewerkt en kan volledig op maat
worden geleverd. De toegepaste Hegro HR-ketels staan
voor topkwaliteit, een zeer hoge capaciteit, een lagere energierekening en een fikse besparing op de hoeveelheid
bakolie. De Mistral past daarom bij elke friturist die capaciteit verwacht, maar (veel) minder gas en olie of vet wil
verbruiken. De Mistral is daarnaast eenvoudig te bedienen
middels het gebruiksvriendelijke touchscreen. Met deze
hoogwaardige bakwand bak je daarom elke dag met plezier
en bied je je klanten een constante topkwaliteit, ongeacht
de drukte die je het hoofd moet bieden.
Innovatief op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak
Hegro is koploper als het gaat om veiligheid. De Mistral is
daarom voorzien van het in eigen huis ontwikkelde Hegro
veiligheidssysteem. Dit systeem bestaat uit 4 elementen:
oliegebrekbeveiliging, leegstandbeveiliging, leegloopbeveiliging en olievet-niveaubeveiliging. Wij durven daarom te
stellen dat geen bakwand veiliger is dan een Hegro.
Hegro onderhouds- en reparatieservice
Hegro bakwanden worden vervaardigd voor een lang
operationeel leven. Maar wij gaan verder dan het bouwen
van kwaliteitsovens. Met onze betrouwbare onderhoudsen reparatieservice (24 uur per dag, 7 dagen per week)
zorgen wij ervoor dat je zaak nooit stil komt te staan.
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