
199978

199992

199664 199657

198124

85Prijzen zonder BTW en niet bindend

code verpakt per mm €

198124 2 (L)230 7,95

code mm €

199978 ø245x(H)150 16,95

code - mm €

199657 cocktail stolp ø130x(H)282 32,50
199664 borden stolp ø260x(H)174 79,50

code mm €

199992 90x54x(H)122 24,95

GASAANSTEKER - 2 ST.
 – Navulbaar (aansteker wordt ongevuld geleverd).

Opening voor 
rookapparaatslang

 – Perfect om te gebruiken in combinatie met het rookapparaat, creëer 
een spectaculaire manier om gerechten aan klanten te presenteren.

GLAZEN STOLP

 – Gemaakt van borosilicaat glas, uitgerust met een rubberen ventiel 
om de slang van een rookapparaat vast te houden. 

 – Ideaal voor gebruik in combinatie met het rookapparaat, zo kunnen 
gerechten op spectaculaire wijze gepresenteerd worden.

GLAZEN STOLP MET VENTIEL

N
ROOKAPPARAAT

 – Zacht genoeg voor gebruik op kwetsbare fruit en groenten  
zonder hun textuur of temperatuur te beïnvloeden. 

 – Werkt op 2 AA batterijen, niet inbegrepen. 
 – Hout of kruiden voor roken niet inbegrepen.

 – De aluminium behuizing functioneert als een koellichaam,  
waardoor de rook afkoelt voordat het wordt uitgestoten. 

 – Het hout vereist geen voorbehandeling voor het roken. 
 – Ook geschikt voor thee en kruiden. 
 – Verwijderbare rookkamer met ingebouwd filter. 
 – Flexibele rubberen slang (30 cm lang) voor eenvoudige injectie  
van rook in afsluitbare zakken en containers. 

 – Compact en licht genoeg om met 1 hand te gebruiken. 
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https://horeca.shop/nl/glazen-stolp-199978
https://horeca.shop/nl/rookapparaat-199992
https://horeca.shop/nl/rookstolp-260x175-mm-borosilicaat-199664
https://horeca.shop/nl/rookstolp-130x282-mm-borosilicaat-199657
https://horeca.shop/nl/gasaansteker-198124
https://horeca.shop/nl/gasaansteker-198124
https://horeca.shop/nl/glazen-stolp-199978
https://horeca.shop/nl/rookstolp-130x282-mm-borosilicaat-199657
https://horeca.shop/nl/rookstolp-260x175-mm-borosilicaat-199664
https://horeca.shop/nl/rookapparaat-199992

