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Vær unik, styrk den friske 
profil og lad kunderne 
moste æbler i butikken. 

KOLDPRESSET ÆBLEMOST

Brug mosteriet til at signalere friskhed, sundhed, 
friske varer og bæredygtighed.  
Hos kunderne vil værdier som socialt ansvar og  
nærvær påvirkes og vores erfaring er at dette skaber 
et mersalg af premium juice på helt op til 150%.

Få et funktionelt og solidt designet mosteri, 
som let og elegant koldpresser ½l. æblejuice 
på 30 sekunder.

FRISKPRESSET.DK/MOSTERI.ASPX
Scan her eller se mere på:
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ÆBLEMOSTERIET

Ronny Banerjee
JUICE-AFICIONADO

 Mobil:  +45 5050 4770
KONTAKT:

mail: ronny@friskpresset.dk

OM FRISKPRESSET.DK
Friskpresset’s interesse er, at det fungerer for jer at sælge og håndtere friskpresset 
juice/most, så der er bedst mulige forudsætninger for at skabe omsætning.
• 
• har arbejdet med juicepressere siden 1998
• udfører service på alle kendte mærker på markedet
• Har stort reservedelslager 
• Erfarne certificerede teknikere.

KOLDPRESSET 

KAN DET BETALE SIG AT HAVE ET MOSTERI?
Udover den afsmittende effekt på premium sortimentet i butikken kan I også tjene på koldpresset æblemost.
Lav beregningen på vores webside: friskpresset.dk/mosteri/beregner. 
Vi rådgiver gerne om hvilket juicekoncept der passer til din forretning og belyser eventuelle tvivlsspørgsmål omkring 
fødevarehåndtering.

SOLID TAPPEHANE 

BEREGNER

RENGØRING/VEDLIGEHOLDELSE 
Hele mostzonen afmonteres/monteres nemt og alle løse dele tåler 
opvaskemaskine, så rengøringsrutinen er optimal. 
Hele mostzonen er sikret mod fejlsamling og fungerer ikke, hvis 
den er samlet forkert. Det sikrer arbejdsmiljøet, I sparer tid,  
reducerer omkostninger og øger driftssikkerheden. DRIFT

KOLDPRESSET ÆBLEMOST MED 
STORT UDBYTTE
Den patenterede konstruktion river først æblet og derefter  
koldpresses æblet med udbytte helt op til 48%.
Minimer madspild ved at bruge 2. sortering æbler og æbler, der 
måske har fået et stød. REN JUICE

2-ZONE TEKNOLOGI
Vores mosteri er lavet i solidt fødevarecertificeret rustfrit stål og 
kvalitetskomponenter. Det sikrer en høj hygiejnestandard og giver 
en ren og frisk most. 
Fødevareproduktionen/mostzonen er helt adskilt fra motorzonen. 
Det giver lang levetid, minimale vedligeholdelsesomkostninger. HYGIEJNE


