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    Når der ser står en juicepresser i  
     butikken, sender det et signal om      
      friskhed, sundhed og salg af friske 
       varer.  
      Hos kunderne vil værdier som 
     socialt ansvar og nærvær 
   påvirkes. Vores erfaring er at det 
skaber et mersalg i kategorien for 
friske varer på helt op til 150%.

    Få en funktionel og smart designet    
        juicepresser, som nemt og elegant  
          presser 1 liter på 30 sekunder.

               Ved en beregning udfra et forsigtighedsprincip er 
       juicepresseren rentabel ved 6 liter juice pr. dag inklusiv  
rengøring, men lav selv din egen beregning.  

WWW.FRISKPRESSET.DK/JUICEBEREGNER
Beregn din juice forretning på:

Ring på Ring på   

70 22 04 4870 22 04 48

Styrk den friske profil

ORANGE GULD

MENY SÆBY 
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CITROCASA JUICEPRESSERE FRA FRISKPRESSET.DK

FANTASTIC CONNECT 
Normalpris: 84.200 kr.
Best practice pris: 59.780 kr. 
inklusiv levering og 
3 års SERVICEAFTALE
Prisen er ekskl. moms.

FANTASTIC CONNECT

CITROCASA FANTASTIC CONNECT er 4. generation Citrocasa 
med innovativt design, der styrker salget ud af butik.  
Vores forbrugerundersøgelser viser, at den største forhindring for 
salg er at kunden ikke ved hvordan man anvender 
juicepresseren, så vi har lavet en skærm og en video, der viser 
hvordan man presser sin egen juice.  
Vores test viser en forøgelse af salget med 20%, hvis der er lyd på.

• 7” touchskærm afspiller ”sådan-juicer-du” reklame,
brugsvejledning samt bruges som betjeningspanel.

• Mulighed for opkobling via netværk for automatisk tilkald af
tekniker ved fejl.

• Intelligent stop ved fuld skrællespand - så unødig rengøring
undgås.

• ATS - Automatisk frugtsi - renser automatisk juicen for kerner og
pulp.

• Alle presse- og rustfri stål-dele kan tåle opvaskemaskine.

BRUG DIT ISKAR  
OG SKAB MERSALG 

HYGIEJNE
2-ZONE TEKNOLOGI

Adskilt juicezone og motorzone. 
Det sikrer en høj hygiejnestandard 

og giver en ren juice. Alle vores 
juicepressere er lavet i solidt  

fødevarecertificeret  
rustfrit stål og kræver minimal  

vedligeholdelse.  

DRIFTSSIKKER
ENKEL OG SIKKER DRIFT 

Hele juicezonen afmonteres/mon-
teres nemt med én skrue og alle 
løse dele, undtaget cover, tåler 

opvaskemaskine så rengøringsruti-
nen er optimal.


