
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Bravilor Bonamat B10-HW 2x10 liters
urne-kaffetrakter proff-modell, 3fas 230V, pent brukt

 15.000,- eks mva ID: 37642 Stk. 1  

Beskrivelse:

Bravilor Bonamat B10-HW 1x10liters urne-kaffetrakter / urnetrakter proff, pent brukt.

Containertrakter med fast vanntilkopling.

1 traktesøyle og 2 stk termosbeholder på 10 liter

Kapasitet: 10l, kapasitet per time: 30l

Modell: B10HW-021

Traktetid: 10 min / 5l.

Effekt: 8200Watt

Strøm: 3fas 230V

Har vært koblet direkte på strøm, leveres uten støpsel.

Utstyrt med kontrollpanel med LCD display, avkalkingssystem, total- og dag telleverk, kaffe-klar signal,

innebygd tidsur og optimal sikkerhet.

2 stk termos på 10 liter med eget varmeelement og dispenserkran.

Prisen er eks mva.

https://www.movement.as
https://www.movement.as/storkjokken-og-butikkinnredning/storkjokken-og-restaurant/bravilor-bonamat-b10-hw-2x10-liters-urne-kaffetrakter-proff-modell-3fas-230v-pent-brukt-37642.html


Generell info:

Prisen er å forstå pr stk eks mva, som kommer i tillegg med 25%, om ikke annet er oppgitt i
annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Husk at vi kan tilby LEASING / FINANSIERING på våre produkter! Ta kontakt for mer informasjon!
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
---
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 161716234
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