Kære kunde
Inter-Gastro, der er en af de førende danske leverandører inden for soft ice, italiensk is / gelato, milk shake, smoothies og
mange fast food relaterede produkter, lancerer nu et nyt spændende iskoncept – Italien soft gelato.
Med vores kompakte Taylor G723 dobbelt kammer maskine kan vores kunder nu tilbyde frisklavet italiensk gelato direkte
fra tappehanen til kunderne eller benytte maskinen som produktionsmaskine, hvor den italienske friske gelato tappes
direkte i 5 liters kantiner, som herefter sættes direkte i isdisken, hvor kunden kan vælge det ønskede antal kugler i vaffel
eller bæger.

Frisk gelato tappet direkte fra maskinen i bæger

Frozen gelato lavet på Taylor model G723:
Med Taylors G723 kan du på en nem og hurtig måde komme til at sælge lækker hjemmelavet italiensk gelato og dine
kunder få en smagsoplevelse som de ellers kun ville kunne få på steder som havde en stor ismaskine.
Maskinen kan let indgå som en del af et eksisterende koncept i en isbar, man kan lave et ”stand alone” frozen gelato
koncept med flere maskiner stående side om side, som kendes fra frozen yogurt koncepter.
Det som gør konceptet unikt er smagen af den italienske gelato, som alle kunder elsker ud anset alder.

Frisk italiensk gelato tappet ned i kantiner og sat i isdisk

Lidt info omkring maskinen
Kapacitet: I et mikskammer(hopper) kan der være 14 liter miks og maskinen er udstyret med 2 kamre.
Det konkurrerende udstyr på markedet er mindre maskiner, med mindre kammerkapacitet, ofte kun 4-5 liter pr.
Kammer, samt markant mindre frysecylindre under 1 liter, der giver en meget lille kapacitet.
Taylor har mindre modeller i programmet, som f.eks. model 161, men de egner sig kun til mindre steder med et
lille issalg.
Fordelen ved Taylor maskinerne er kvaliteten og pålideligheden, samt vores store serviceorganisation, som sikrer
service 24/7. De fleste større iskæder globalt vælger Taylor af disse årsager – McDonald´s , Burger King, Baskin &
Robins, Haagen Dazs, Yogurt Land, Pinkberry. Til sammen har de mange tusinde maskiner.

Taylor G723

Taylor 161

Pre gel gelato produkter:
Vores produktmiks kommer fra Pre Gel i Italien, som er den foretrukne og største leverandør, til de førende gelato butikker i
verdenen. Der er rigtig mange smagsmuligheder at vælge imellem.
Top 20:
Hasselnød, pistacie, chokolade, karamel, vanilje, pink grape, kokos, passionsfrugt, granatæble, jordbær, mango, brombær,
ananas, mojito, mint, limoncello, lakrids, fersken, hvid chokolade, banan, kaffe, mfl..
Vi har mange flere smagsmuligheder fra Pre Gel, så det er blot fantasien, der sætter grænsen.
Hvordan kommer vi i gang:
Den bedste måde at komme i gang på, er at vi arrangerer en demo hos os på Midtager 18, 2605 Brøndby – tel : 4329 2000

