De platbodem en vis horen bij elkaar.

HR-Plus: ouderwets lekker in weinig olie gebakken.
De platbodem en vis horen bij elkaar. Zeker in vroeger
tijden. Vis vangen en vis bakken. Verschillen én overeenkomsten. Zowel vangen als bakken hebben de nodige
vernieuwingen ondergaan. Maar ondanks de mooie
diepe HR-Plus ketels van Florigo, bleef de behoefte aan
‘plat’ bakken, liefst met de aller-modernste techniek.
Dus lekker ouderwets in weinig olie.
Ook daarin is Florigo weer geslaagd:
• vlakke bodem, weinig olie is al
voldoende
• afgestemd op ‘los’ bakken
• royale rechthoekige afmeting, 69 x 47 cm
• in rvs uitvoering voor nog schoner werken
• extra laag gasverbruik en hoog rendement.
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen,
zelfs als losse solo-unit op wielen.
Met Florigo heeft u álle voordelen van
de HR-Plus techniek én de ouderwets
lekkere manier van visbakken.
Lekker plat, lekker lekker!.
Bel ons (0348) 420138 voor
meer informatie.
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De behoefte om vis bij voorkeur te bakken in een ketel
met vlakke bodem was ons, bij Florigo, bekend.
Dat gold ook de voordelen daarvan. Recht toe recht aan
bakken, ouderwets weinig olie en een uitnodigend
bakresultaat. Oké dachten we, maar dan wel met de
allermodernste techniek.
En daarin zijn we – al zeggen we het
zelf – prima geslaagd:
• vlakke bodem, weinig olie is al
voldoende
• afgestemd op ‘los’ bakken
• royale rechthoekige afmeting, 69 x 47 cm
• in rvs uitvoering voor nog schoner werken
• extra laag gasverbruik en hoog rendement.
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen,
zelfs als losse solo-unit op wielen.
Met Florigo heeft u álle voordelen van
de HR-Plus techniek én de ouderwets
lekkere manier van visbakken.
Lekker plat, lekker lekker!.
Bel ons (0348) 420138 voor
meer informatie.
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Bodemonderzoek van Florigo.
Hoe platter, hoe beter!
Bij bodemonderzoek denkt u waarschijnlijk het allereerst
aan bodemmonsters vanwege milieu- of archeologische
aspecten. Echter, bij Florigo bedoelen we in dit geval het
onderzoek naar de beste bodem voor onze visbakketels.
De bakcapaciteit van Florigo’s HR-Plus techniek wordt
algemeen gewaardeerd, net als de roestvaste ‘aankoekvrije’ uitvoering. Alleen in de behoefte aan ‘plat’ moest
nog worden voorzien.
Florigo is nu ook daarin geslaagd:
• vlakke bodem, weinig olie is al
voldoende
• afgestemd op ‘los’ bakken
• royale rechthoekige afmeting, 69 x 47 cm
• in rvs uitvoering voor nog schoner werken
• extra laag gasverbruik en hoog rendement.
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen,
zelfs als losse solo-unit op wielen.
Met Florigo heeft u álle voordelen van
de HR-Plus techniek én de ouderwets
lekkere manier van visbakken.
Lekker plat, lekker lekker!.
Bel ons (0348) 420138 voor
meer informatie.
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