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Florigo Frying Equipment B.V.
Postbus 341,
3440 AH Woerden

De frituurolie
wordt duur betaald,
maar...

Florigo in
Woerden is al
sinds 1951 fabrikant
van op maat gemaakte frituurovens en HR bakwanden.
De echte “bakwandkenners”
weten ons altijd te vinden en
waarderen onze “no nonsense” mentaliteit.
Kortom, we sturen u dit
bericht omdat we iets
zinnigs te vertellen hebben! Na uitgebreid onder-

zoek, ontwikkeling en
testen van betere
vet/oliefiltersystemen introduceren we nu voor inbouw in
onze nieuwe bakwanden een
revolutionaire, praktische en
besparende oplossing: Active
Triple Filtration (ATF).

...Florigo’s Active
Triple Filtration
bespaart!

Olie/vetfiltering vindt plaats
in drie stappen. Het traditionele ‘zeven’ wordt nu versterkt door filtering en fijn
filtering. Daarnaast is een
filterplaat/pad toegevoegd.
Deze pad is ook verkrijgbaar
met geïmpregneerd filterpoeder dat actief de strijd aangaat met vrije vetzuren en
schadelijke afbraakproducten.
Het gehele filterproces is
zoals vanouds ingebouwd in
de bakwand en makkelijk te
bedienen. De verrijdbare
filterbak maakt het zo nu en
dan vervangen van de filterplaat/pad een fluitje van een
cent. Door de positieve
effecten op geur, kleur en
levensduur van de frituurolie
bespaart u op het gebruik
hiervan.
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Hierlangs afscheuren

Bezoek aan proefkeuken:
O Ja, ik ben geïnteresseerd in een (bak)demonstratie
O Ja, ik ben speciaal geïnteresseerd in
Active Triple Filtration
O Stuur mij eerst meer informatie over Florigo
O Stuur mij eerst een vertegenwoordiger voor
informatie en/of uitleg

E-mail:……………………………….................................

Naam:……………………………….................................

Bedrijf:………………………………................................

Telefoon:……………………………................................

Wilt u a.u.b. de kaart volledig invullen; dan beschikken wij over uw juiste gegevens en nemen we zo
spoedig mogelijk contact met u op. Let op, een ingevulde kaart verplicht u tot niets. U kunt de kaart
zonder postzegel verzenden.

Wat kost het vernuft
van Florigo?
Belangrijker nog ‘wat levert
het op?’ Frituurolie of -vet
wordt er niet voordeliger op.
Het is dus een kwestie van
aanschaf en afschrijving van
de apparatuur tegenover de
besparing aan verbruik van
het bakmedium, gebruiksgemak en een beter
gefrituurd en gezonder
product. We rekenen u dat
graag voor. Gaat u er maar
vanuit dat Florigo u een
economisch verantwoord
voorstel doet.

Meer informatie? Stuur de
antwoordkaart in en
ontvang in ieder geval een
exclusieve RVS ATF sleutelhanger; een roestvrij ‘staaltje’ van onze eigen lasersnijmachine!

ATF, dat wil ik wel
eens zien!
In onze proefkeuken hebben
wij een cafetaria omgeving
nagebouwd, compleet met
counter en frituurbakwand.
Daar kunt u op uw gemak
rondkijken, proefbakken en
uiteraard ook de werking van
ons nieuwe filtersysteem
“Active Triple Filtration”
bekijken. Vanuit de proefkeuken kunt u ook een kijkje
nemen in onze showroom of
de montagehal in de fabriek.

Bezoek
onze
proefkeuken!

De Florigo Factor: Samen
bouwen aan succes.

Geen
postzegel
nodig

Florigo Frying Equipment
t.a.v. Proefkeuken
Antwoordnummer 2198
3440 VB Woerden

Florigo Frying Equipment B.V.
Glazenmakersweg 1, 3449 JK Woerden
Postbus 341, 3440 AH Woerden
Tel.: 0348-420138 • Fax: 0348-423549
• www.florigo.nl

Samen bouwen
aan succes

