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Meer weten? Bel Florigo (0348) 420138 of Van Gestel (055) 5263333. Voor alle informatie die u wenst 
of voor een afspraak of demonstratie. 

JE GEEFT KLEUR AAN DE ZAAK
MET FLORIGO

De gele tint wekt misschien associaties op met
goudgele frites, maar is vooral bedoeld als 
kenmerk voor sfeer.

Er is keuze uit negen kleuren.
Elke kleur heeft zijn eigen 
uitstraling. U weet wat het 
beste bij uw zaak past. 

Blauw heeft onmiskenbaar een heel koele, cleane
uitstraling. Maar klanten zullen het als ‘cool’
ervaren.

Goudgeel bakken blijft met Florigo
Er zijn nu eenvoudige mogelijkheden om uw zaak de uitstraling te geven die past bij de buurt of bij uw klanten. Deze verlichtings-
toepassing is ook nog eens te wisselen, zonder grote ingrepen. Naar de laatste trend zou je dit ‘pimpen’ kunnen noemen; dat is
Amerikaans ‘slang’ voor opknappen. Wij vinden het ‘gewoon’ kleur geven aan het zilvergrijs dat roestvast staal nu eenmaal is. En
de frites blijft ‘ouderwets’ goudgeel.

Goudgele frites en heerlijke snacks, daar gaat het uiteindelijk om. Iedereen
vindt dat bijna vanzelfsprekend, maar voordat u op de ‘knoppen’ kunt druk-
ken is er al heel wat denk- en handwerk voor deze apparatuur verricht. En
denk ook eens aan uzelf want er komt altijd gevoel bij kijken. Je moet het
toch maar in je vingers hebben.

Kiest u voor onze bestaande Flotronic snackcomputer of voor een van
onze innovatieve touchscreens? Het maakt niet uit, want u beschikt altijd
over alle voordelen van onze HR-Plus lijn: schone open ketel, koelzone en
altijd uitgevoerd in onderhoudsarm rvs dat ‘aankoeken’ voorkomt.
Gemakkelijk schoon te maken, dat bevordert de hygiëne. 

adv snackkoer kleur 1/1  27-09-2005  16:35  Pagina 1


