DÉ BLIKVANGER IN JE ZAAK
MET MAXIMAAL SAUSRENDEMENT
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Multifunctionele én
stijlvolle sausdispenser

Ontdek de stijlvolle én krachtige
Vandemoortele® dispenser
DÉ BLIKVANGER IN JE ZAAK
MET MAXIMAAL SAUSRENDEMENT

Op zoek naar een praktische én stijlvolle manier om je sauzen te presenteren? Ga voor een sausdispenser die niet enkel qua
functionaliteit aan de eisen voldoet, maar er ook qua uitstraling zeker mag wezen. Ontdek de sausdispenser van Vandemoortele®:
gebruiksgemak, topkwaliteit en een elegant design verzekerd. Een Vandemoortele® dispenser straalt klasse uit, niet enkel door
zijn looks, maar ook dankzij de herkenbaarheid van de heerlijke Vandemoortele® sauzen, geliefd door iedereen.

TIJDSWINST

MAXIMALE SAUSWINST

MINDER FOOD

Sneller en minder

Je zuigt de saus onderaan

WASTE EN AFVAL

wisselen voor hoog

weg dankzij de unieke

De sauszak is nagenoeg

rendement.

vacuümtechniek.

volledig leeg te pompen.

De Vandemoortele® dispenser werd speciaal ontworpen om je tijd te besparen en je klanten sneller te bedienen. Dankzij de
innovatieve technologie die erachter schuilt en de grotere sauszak van 7,5 liter hoef je minder te wisselen en doe je dat ook
veel sneller. Grotere sauszakken die je nagenoeg volledig kan leegpompen betekenen ook een aantrekkelijk prijsvoordeel.
Haal het beste uit de Vandemoortele® sauzen met onze multifunctionele sausdispenser!

De insteekbuis wordt
via een membraan in de
sauszak geschoven.

De stevige alu sauszak laat geen licht en lucht door, men behoudt
zo de optimale smaak en kleur van de saus. Door de zijdelingse
sealing blijft er geen saus achter.

DE NIEUWE GENERATIE SAUSDISPENSERS
van Vandemoortele®
De sauszak hangt via een
ophangbeugel in de behuizing,

Soepele, gebruiks-

waardoor de saus naar

vriendelijke en duurzame
inox hevelpomp.

beneden zakt.

Veer komt niet in

Duurzaam rvs-alu en

contact met de

stevige behuizing.

saus, daardoor is
er geen oxidatie.

Aanpasbare sauslabels aan

Vacuüm afzuiging van de saus

de voor- en achterkant.

via insteekbuis onderaan.

Onderhoudsvriendelijk:
volledig te demonteren om
perfect schoon te maken.

Antislip ondergrond.

Premium, professionele uitstraling
en compacte presentatie.

Multifunctioneel: naast de Bag-in-Box (BIB) 7,5 L sauszak, ook te
gebruiken met trechter voor de Vandemoortele® 3 L sausbokaal en
2 L vinaigrettefles.
Bestel deze extra artikelen via de webshop
vdmprofessionalshop.be.
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Uniek ophangsysteem
voor de grotere 7,5 L
sauszakken.

Haal het beste uit de vandemoortele® sauzen
met deze multifunctionele sausdispenser

PROFESSIONELE STIJLVOLLE UITSTRALING
EN OPTIMALE HYGIËNE
KWALITATIEVE DUURZAME MATERIALEN
SOEPELE GEBRUIKSVRIENDELIJKE POMP
SAUS PERFECT PORTIONEERBAAR

Beschikbare sauzen in
7,5 l sauszakken art.
73000156

Mayonaise 2 x 7,5 L

73000157

Tartare 2 x 7,5 L

73000158

Andalouse 2 x 7,5 L

73000159

Tomato ketchup 2 x 7,5 L

Scan de QR-code
om de dispenser
instructievideo
te bekijken.

Voor
pomponderdelen,
ga naar de website
vdmprofessionalshop.be

of Contacteer je Vandemoortele vertegenwoordiger voor meer info!

Vandemoortele Europe NV
Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent – 09 240 17 41
vdmprofessional@vandemoortele.com – www.vandemoortele.com

V.U.: Pieter Naessens, Vandemoortele Europe NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 816 - 9000 Gent, 0721.494.116, RPR Gent.

NAAST DE BIB 7,5 L SAUSZAK OOK
INZETBAAR VOOR DE 3 L VANDEMOORTELE ®
SAUS- EN 2 L VINAIGRETTEVERPAKKING

