
    Шановні друзі, раді повідомити вас, що MERX HORECA приймає участь у виставці готельно-ресторанного 

бізнесу «Індустрія Гостинності», яка проходитиме 3-5 квітня 2018 року в м. Одеса. 

        На стенді Merx впродовж всього періоду спільно з брендами Irinox та Retigo буде проведено серію 

унікальних майстер-класів на актуальні теми від провідних бренд-поварів.  

   Irinox - більше ніж шокер! Завдяки інноваційним рішенням в конструкції обладнання - Irinox охолоджує і 

заморожує продукцію швидко, якісно і у великій кількості. Крім того серія MultiFresh оснащена додатковою 

функцією низькотемпературного приготування, що розширює сферу використання апарату, спрощує 

технологічні ланцюжки, і дозволяє збільшити асортимент продукції при цьому знизити списання. 

   Спільно з Irinox продемонструємо : 

- Технологія Cook&Chill. 

- Приготування страв на низькій температурі. 

- Бургери з Irinox Multifresh. 

- Рибні та морепродукти. Делікатне приготування, охолодження та заморожування. 

Retigo - чеська компанія, що спеціалізується у виробництві пароконвектоматів. Широкий спектр моделей 

від міні-пароконвектоматів до 20-ти рівневих машин, можливість вибрати модель з бойлером або 

інжектором, потужність, надійність і чеське якість по праву дає бренду Retigo право називатися «золотою 

серединою серед пароконвектоматів». 

    Спільно з Retigo продемонструємо: 

- Різноформатна випічка одним завантаженням 

- Мікс-завантаження (варка, смаження, приготування на пару, випічка) 

- Копчені  круасани 

Також на виставковому стенді буде представлена техніка для ресторанів, готелів та супермаркетів 

провідних брендів: 

- Льодогенератори Hoshizaki – різноманітність форм та розмірів, довершеність форм льоду. 

- Холодильне обладнання Tefcold – висока якість за помірну ціну. 

- Кавомашини та кавомолки Nuova Simonelli – провідний виробник кавомашин та гріндерів у світі. Вибір 

чемпіонів.  

- Куттери та овочерізки Robot Coupe – зможе більше ніж ви сподіваєтесь. 

- Печі для піцци Cuppone – хто знає про піццу більше ніж італійці? Новатори у сфері приготування піцци. 

Щоб отримати безкоштовне запрошення на відвідування виставки та запису на майстер класи напишіть на 

електронну пошту: market@merx.ua  з темою, яка вас найбільше зацікавила. 

Чекаємо вас з 3 по 5 квітня (10:00-18:00) за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6, Одеський Морський Вокзал. 
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