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Zestaw ZSS-150 INOX do
doposażenia wędzarni
elektrycznej Borniak
UWDS-150 INOX
Cena

1 249,00 zł

Dostępność

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU - na zamówienie

Czas wysyłki

Towar na zamówienie

Numer katalogowy

ZSS-150

Kod producenta

ZSS-150

Kod EAN

5902114270964

Producent

Borniak

Opis produktu
Zestaw ZSS-150 INOX jako doposażenie do wędzarni elektrycznej Borniak UWDS-150 INOX
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Kupując wędzarnię Borniak 3 masz już w zestawie wszystko co jest potrzebne do pierwszych wędzeń swoich produktów.
Niemniej jak zobaczysz jak proste jest wędzenie to będziesz chciał być coraz lepszy i wędzić inne produkty jak tylko mięso czy
wędliny własnej produkcji.
Będziesz potrzebował dodatkowego osprzętu jak osuszacz OW-01, przystawkę do zimnego wędzenia ze stali nierdzewnej
INOX, dodatkowe ruszta, siatki wędliniarskie, różne rodzaje haków do wędzonek i serów czy też haki do ryb. Oczywiście,
przydałby się też pokrowiec ochronny aby Twoja wędzarnia była w ciągłej gotowości i nie była zakurzona.
Wszystkie akcesoria możesz dokupić osobno. Niemniej wychodzimy z założenia, że przydałby ci się pakiet niezbędny na
polepszenie twojej pracy i nowego hobby. Dlatego też zrobiliśmy zestaw niezbędnego doposażenia, który powinieneś mieć. A
kupując taki zestaw chcemy cię docenić i sprzedajemy go w bardzo dobrej cenie, gdzie możesz zaoszczędzić wiele pieniędzy.
Krótko mówiąc: - dajemy dużo a sprzedajemy tanio!
Oczywiście, korzystając z jednej wysyłki zamów sobie również dodatkowe przyprawy, których nie kupisz w popularnych
sklepach oraz dokup sobie więcej siatki wędliniarskiej.
Wszystko to damy ci w jednej przesyłce.
Skorzystaj z naszej promocji.

Skład zestawu ZSS-150 do wędzarni BORNIAK UWDS-150 :
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1. Pokrowiec na wędzarnię UWDS-150 z logo Borniak - 1 szt.
2.Termometr bezprzewodowy B-Therm - 1 szt.
3.Przyprawa do ryb Fish Hunter - 1 op.
4. Osuszacz OW-1
5. Przystawka do zimnego wędzenia - 1 szt.
6 Kolanko do przystawki do zimnego wędzenia - 1 szt.
7. Haki typu S asymetryczne - 5szt.
8. Haki podwójne - 5szt.
9. Haki wkręcane - 5 szt.
10. Haki do ryb podwójne - 4 szt.
11. Ruszty - 3 szt.
12. Siatka wędliniarska - 5m
!
Przy zakupie z wędzarnią Borniak nie płacisz za przesyłkę: UWDS-150 + Zestaw ZSS-150.
Skorzystaj z okazji!

PRODUCENT

Borniak 3 jest polskim producentem wysokiej jakości urządzeń wędzarniczych. Elektryczne wędzarnie z podajnikiem wiórek
drzew i z generatorem dymu jest przełomem w obróbce żywności a łatwość i prostota wędzenia powoduje, że każdy może
przygotować zdrową żywność we własnym zakresie. Za Borniakiem stoi doświadczenie, wiedza i pasja. Przemawia za nimi
zadowolenie tysięcy Klientów w Polsce i na całym świecie. Przez lata Borniak przebył długą drogę – od niewielkiego warsztatu
technologicznego do nowoczesnego przedsiębiorstwa, które obecnie jest liderem sprzedaży i dystrybucji urządzeń
wędzarniczych na świecie. To wszystko sprawia, że stale powiększa się grono Klientów Borniak – znajdziemy pośród nich
zapalonych wędkarzy i myśliwych, działkowiczów, a także właścicieli ośrodków agroturystycznych. BORNIAK 3 podąża
również w kierunku Slow Food i miłośników amerykańskiego barbecue; słowem – wszystkich, którzy cenią zdrowe jedzenie
i domowe sposoby jego wytwarzania. Dzięki Borniakowi łatwiej nam wszystkim wrócić do tradycyjnych i zdrowych metod
wytwarzania wyrobów żywnościowych.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

