EUROCAS REPREZENTANT OFICIAL MIWE DIN 1998

CUPTOARE MIWE
RECONDITIONATE
MIWE Econo

Garantia Calitatii
Cuptoare reconditionate
Eurocas este reprezentatul oficial MIWE in Romania din
1998. Am avut nenumarate instalari de la cuptoare mici de 4
tavi, pana la proiecte industriale de milioane de euro.
Toata aceasta experienta este folosita acum de Tehnicienii
Eurocas pentru a reconditiona si a va pune la dispozitie
cuptoare MIWE la un pret mult mai accesibil dar cu aceeasi
promisiune a calitatii.

Eurocas 2020

Prezentare
MIWE Econo
Reconditionat
∙ Cuptor electric cu convectie de aer cald
∙ Capacitate de coacere: 6 tavi 60x40 cm
∙ Cabinet cu suporti pentru tavi
∙ Hota cu condensator
∙ Consum electric: 9,3 kW (trifazic)
∙ Reconditionat de: Eurocas
∙ Tara de origine: Germania
∙ Producator: MIWE
∙ Garantie: 12 luni

*poza cuptorului este reala si nu este editata
**pentru reconditionarea cuptorului s-au folosit doar piese de
schimb originale MIWE

CALITATE GERMANA

STATIV CU CABINET

MATERIALE DE CALITATE

PANOU DIGITAL MIWE FP12

Acest cuptor beneficiaza de un stativ solid
din otel inoxidabil cu cabinet de depozitare
si suporti pentru tavi 60x40 cm.
De asemenea stativul are 4 roti pentru
mutarea cu usurinta a cuptorului. Rotile de
ghidaj sunt dotate cu sistem de franare.

Intreg cuptorul este facut din materiale
rezistente si fiabile.
Spre exemplu, peretii cuptorului sunt din
otel inoxidabil iar usa cuptorului este din
sticla multistrat, care asigura un transfer
scazut de temperatura spre exterior

Panoul de control digital al cuptorului poate
fi folosit de personal necalificat deoarece 12
programe de coacere (din cele 99 posibile)
pot fi setate pe butoanele de "scurtatura" ale
panoului. Astfel, programul de coacere dorit
este activat cu apasarea unui singur buton.

*pozele cuptorului sunt reale si nu sunt editate

GARANTIA EUROCAS

Reprezentant oficial

Interventie rapida

Tehnicienii Eurocas au in spate peste 20 de ani de
experienta in instalari si service de cuptoare MIWE.

Daca cumva intampinati probleme, Tehnicienii
Eurocas vin de indata sa va ajute!

Acoperire nationala

Piese de schimb originale

Ne respectam promisiunile, in orice zona a tarii va
aflati.

Atat in reconditionarea cuptorului cat si in perioada de garantie,
folosim doar piese de schimb originale MIWE.

Contact
Eurocas Dep. Tehnic

DATE DE CONTACT
Eurocas tehnica alimentara SRL
RO 10359185

ADRESA MAIL
tehnic@eurocas.ro

TELEFON
Mihai Novac - 0744 608 722
Stefan Papa - 0723 291 909

