Floramat®Fresh
Nápojové automaty

www.medisun.cz

Nový, patentovaný a inovovaný nápojový systém Floramat®Fresh s hygienickou technologií MID-MIX šetří naše životní
prostředí od nadměrného hluku, prázdných kilometrů a CO2. O 80% menší náklady na skladovací plochy a logistiku,
minimálně o 50% menší spotřeba elektrické energie nutné pro chlazení oproti baleným nápojům (lahve, dózy, kartony
atd.). Každý Floramat®Fresh je vlastním výrobním závodem pro nápoje a je připraven k použití všude tam, kde si přejete.
V kombinaci s našimi trinkForm ® koncentráty tak dostanete vynikající ovocné minerální nápoje v mnoha příchutích.

Floramat®Fresh 2 ECO (bez LCD displeje) je specialista pro dva druhy chlazených
nápojů a čisté vody! Snadná a spolehlivá úprava pulzního nebo fixního dávkování
množství nápoje, pomocí otočného programátoru, nabízí volitelné plnění pohárků
nebo konvic. Automatické čištění! Nerezová robustní tlačítka výdeje nápoje s LED
osvětlením umožňují jasný a transparentní výběr nápoje.
Floramat®Fresh 2 a Fresh 2 CO2 – malý profesionální nápojový automat pro velmi
mnoho provozních míst: snídaňové bufety, kanceláře, kantýny nebo zařízení pro
seniory a nemocnice. Volitelný výdej zdarma nebo vhozením mince s přehledným a
dobře čitelným displejem nabídky a volby a s údaji o ceně nápoje. Pro výdej dvou
druhů nápojů.
Odnímatelná
okapová miska

TECHNICKÁ DATA
Plášť:
Hmotnost:

Vybavení:

Volitelně:
Rozměry (š x v x h):
Připojení:
Modely:

Ocel / nerez s nástřikem práškovou barvou, černý
Cca 35 kg
Integrované chlazení, MidMix technologie,
zabezpečovací systém proti vytopení (FSS), čelní
prosvětlený displej*, volba nápoje s LED prosvětlením,
výdej do kalíšku nebo konvice, chladící výkon do 28
l/hod.
Podstavná skříňka, mincovní / bezhotovostní výdej
420 x 420 x 460 mm
Proud: 230 V / 50-60 Hz
Pitná voda: ¾“ ventil se zpětnou klapkou dle DIN EN
1717
Fresh 2 ECO, Fresh a Fresh CO2

Robustní nerezová
tlačítka

Podstavná skříňka – volitelně k dodání

Design & funkce - odlišují tento automat! 4 možnosti volby nápojů plus chlazená
voda (Floramat®Fresh 4) a doplňkově také sycení CO 2, programovatelně jako
předvolba nebo přímá, řízená volba. Vysoký výkon a výškově stavitelný podstavec
pro skleničky/pohárky umožňují mnohostranné využití pro samoobsluhu nebo
pomocí obslužného personálu pro výdej do konvic. Extra tlačítko pro volbu výdeje
do džbánů či konvic (obslužné přes klíč), zabraňuje vzniku chyby u laické obsluhy.
Vysoce kvalitní komponenty přístrojů jsou buď z nerezové oceli, nebo jsou upraveny
práškovým lakováním. To zaručuje perfektní vzhled, dlouhou životnost a odolnost.
TECHNICKÁ DATA
Plášť:
Hmotnost:

Vybavení:

Volitelně:
Rozměry (š x v x h):
Připojení:
Modely:

Ocel / nerez s nástřikem práškovou barvou, černý
Cca 60 kg
Integrované chlazení, MidMix technologie,
zabezpečovací systém proti vytopení (FSS), čelní
prosvětlený displej*, volba nápoje s LED prosvětlením,
výdej do kalíšku nebo konvice, chladící výkon do 28
l/hod.
Podstavná skříňka, mincovní / bezhotovostní výdej
425 x 650 x 480 mm
Proud: 230 V / 50-60 Hz
Pitná voda: ¾“ ventil se zpětnou klapkou dle DIN EN
1717
Fresh 2 ECO, Fresh a Fresh CO2

*Vybavení na přání – displej připravíme podle vašeho přání s vaším logem, reklamou a podobně.

Schránka pro výdej
do skleniček či
konvic/džbánů.

Podstavná skříňka – volitelně k dodání

objednavky@medisun.cz

Nápojový automat se systémem

Málo místa na pultu nebo na stole? Problém vyřešíme s naším
Floramat®Fresh CT – pultovým automatem pro 4 nebo 6 druhů nápojů plus
chlazená voda a (na přání) sycená voda s výdejní tryskou pro nápoje. Výdejní
místo s maximální variabilní výškou 300mm umožňuje snadné plnění – ideální
pro karafy, sportovní lahve, sklenice a pohárky.
Inovativní nadčasový design, špičkový materiál a vysoká úroveň zpracování,
tak jako snadná a logická obsluha, garantuje vysokou spokojenost uživatelů.
Flexibilní a snadná montáž (je nutný pouze montážní otvor o průměru
40mm). Veškerá technologie včetně zásobních kartonů s koncentráty, je
umístěna volně pod deskou výdejního pultu nebo v dodávané podstavné
skříňce. Tím je zajištěno snadné doplňování.

Variabilní možnost montáže

TECHNICKÁ DATA
Plášť:
Hmotnost:
Vybavení:
Volitelně:
Rozměry (š x v x h):
Připojení:
Modely:

Ocel / nerez s nástřikem práškovou barvou, černý
Cca 50 kg
Integrované chlazení, MidMix technologie, zabezpečovací
systém proti vytopení (povodni) (FSS), čelní prosvětlený
displej*, volba nápoje s LED prosvětlením, výdej do
kalíšku nebo konvice, chladící výkon do 28 l/hod.
Podstavná skříňka, mincovní / bezhotovostní výdej
210 x 360 x 250 mm
Proud: 230 V / 50-60 Hz
Pitná voda: ¾“ ventil se zpětnou klapkou dle DIN EN 1717
Fresh CT4, Fresh CT6, Fresh CT4 a CT6 CO2

Floramat®Fresh V-Max je všestranný talent ve Fresh sérii: moderní a štíhlý,
nabízí chlazené nápoje s minimálními náklady na transport a doplňování. Díky
plnoautomatickému čištění zajišťuje úsporu času obslužného personálu!
Velmi vysoká kapacita nápojů, stabilní konstrukce, nadčasový nerezový design,
zásobník na 700 pohárků, elektronický senzor rozpoznání pohárku zajišťuje
předcházení vzniku nadměrného odpadu a zbytečné plýtvání pohárky.
Plnoautomatické, bezkontaktní hlášení stavu zásob.
Zásobník na pohárky

TECHNICKÁ DATA
Plášť:
Hmotnost:

Vybavení:

Rozměry (š x v x h):
Připojení:
Modely:

Ocel / nerez s nástřikem práškovou barvou, černý
Cca 200 kg
Integrované chlazení, MidMix technologie, zabezpečovací
systém proti vytopení (povodni) (FSS), čelní prosvětlený
displej*, volba nápoje s LED prosvětlením, zásobník na
pohárky, výdej do pohárku nebo konvice do 280 mm,
chladící výkon do 28 l/hod.
600 x 1830 x 700 mm
Proud: 230 V / 50-60 Hz
Pitná voda: ¾“ ventil se zpětnou klapkou dle DIN EN 1717
Fresh V-Max4, Fresh V-Max6, Fresh V-Max4 a V-Max6 CO2

Až pro 6 druhů
nápojů

trink®Form koncentráty
trink®Form koncentráty jsou míchány v ideálním poměru 1:20
s vodou, prokazatelně prostřednictvím našich Floramat® nápojových
automatů. Z jednoho 10 litrového balení tak dosáhnete 200 litrů
chutného, plnohodnotného nápoje. trink®Form koncentráty jsou
dodávány v mnoha osvěžujících příchutích. Ekologické Bag-in-Box
balení, díky čistému materiálu bez příměsí, umožňuje ekologickou
likvidaci bez složitého třídění odpadu.

HOTLINE +420 727 977 877

MidMix – patentovaný hygienický
výdejní systém nápojů

MidMix je inovativně vyvinutý následník všech
PostMix systémů a nabízí přesvědčivé přednosti:
nápojový koncentrát je vháněn pod proudem
vzduchu do speciálního míchacího bloku
(patentováno), kde je pomocí trysek smíchán
s proudem čerstvé vody. Hotový nápoj potom
protéká skrze centrální výtok z výdejního zdroje.
Centrální výdejní trubice z tvrzeného skla je ihned
propláchnuta proudem čisté, čerstvé vody.

Žádné zbytky
Žádné znečištění
Žádné vysychání

Další informace k našim Floramat® nápojovým automatům, trink®Form
minerálním nápojům a k našemu širokém spektru doplňkového materiálu
obdržíte na adresách:

MEDISUN profi s.r.o.
Modřická 249/82 – 61900 Brno – Česká republika
Tel.: +420 727 977 877
www.medisun.cz – objednavky@medisun.cz
Výrobce

