ENGELEN - HEERE

Doordat Engelen-Heere zowel voor Nederland als voor
België grootschalig inkoopt, zijn wij in staat tegen
zéér scherpe prijzen te leveren.
Bovendien leveren wij altijd de beste kwaliteit.

BELGIE

NEDERLAND

ENGELEN-HEERE N.V.

ENGELEN-HEERE B.V.

Fotografielaan 14
2610 Antwerpen (Wilrijk)
Industriepark Terbekenhof
T. +32 (0) 3 - 825 55 77
F. +32 (0) 3 - 825 37 02
E. sales@engelen-heere.be
I. www.engelen-heere.be

Linschotenstraat 100
3044 AW Rotterdam
Industriepark Spaanse Polder
T. +31 (0) 10 - 422 30 77
F. +31 (0) 10 - 422 34 35
E. info@engelen-heere.nl
I. www.engelen-heere.nl

Bij Engelen-Heere vindt u alles voor uw professionele
keuken.
Engelen-Heere bestaat sinds 1960 en heeft zich
gespecialiseerd in de verkoop, installatie, herstelling en
onderhoud van horeca apparatuur en koeltechnische
apparatuur.

Daarnaast hebben wij goed opgeleide en ervaren monteurs. Zij zorgen ervoor dat uw apparatuur vakkundig
en snel wordt geïnstalleerd. Zij zijn de basis voor een
probleemloos werkend systeem. Bij eventuele storingen
kunt u ook op ons rekenen. Wij beschikken namelijk
over een uitgebreide servicedienst.

In onze gezellige en overzichtelijke showroom in Wilrijk en
Rotterdam krijgt u een overzicht van ons ruime assortiment.
Dankzij onze ruime magazijnen is zo goed als alle
apparatuur uit voorraad leverbaar.

U kan ook een kijkje nemen op onze website
www.engelen-heere.be of www.engelen-heere.nl.

Voor alle onderstaande IM machines geldt:
• Eenvoudig zelf te installeren • inclusief ijsschep
• blokjesproductie stopt automatisch zodra de voorraadbak vol is
Model

Afm.(bxdxh)

Capaciteit/24uur

Inhoud bin

Vermogen

Prijs

Leveringskost

Ijsblokjesmachines
ZB14

31x38x38 cm

14 kg

1,5kg

130W

€ 239,00

€ 28,00

IM-25

40x54x68cm

25kg

7kg

240W

€ 579,00

€ 45,00

IM-50

40x51x82,5cm

50kg

14kg

380W

€ 779,00

€ 60,00

IM-80

50x61x90cm

80kg

25kg

580W

€ 1.479,00

-

IM-200

56x87x178cm

200kg

145kg

860W

€ 3.179,00

-

IMS-20

33x47x60cm

20kg

10kg

280W

€ 1.179,00

-

IMS-50

40x54x72cm

50kg

15kg

380W

€ 1.579,00

-

IMS-100

50x61x94cm

100kg

40kg

520W

€ 2.379,00

-

Indien u meer informatie wenst over bepaalde toestellen, dan komen wij graag bij u langs of wij maken een
afspraak in onze showroom of vraag een demonstratie
in onze testkeuken.

Modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden

Schilferijsmachines

De beste ijsblokjesmachines voor de koelste prijzen
www.crystalcube.be | www.crystalcube.nl
www.ijsblokjesmachine.com | www.ijsblokjesmachine.be

www.engelen-heere.be
www.engelen-heere.nl

KOELTECHNIEK - FAST FOOD - HORECA APPARATUUR
SINDS 1960

CRYSTAL CUBE IJSBLOKJESMACHINES

CRYSTAL CUBE IJSBLOKJESMACHINES
IM-80

ZB-14
inhoud

BIN: 1,5 kg - 14 kg per 24 uur

239 €

inhoud

Geen aan- en afvoer nodig
Met microcomputer
Grootte van de ijsblokjes regelbaar, 3 formaten
Het toestel stopt automatisch wanneer de bin vol is.
inclusief ijsschepje
Vermogen: 130W
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IM-25
inhoud

BIN: 7 kg - 25 kg per 24 uur

579 €

inhoud

●●
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Uitvoering: inox/rvs aisi 304
Koelmiddel: Freon 134A
Glashelder ijsblokje met gat in het midden
Het toestel stopt automatisch wanneer de bin vol is.
Spanning: 230/1/50
Inclusief aan- en afvoerslang en ijsschepje
Met vaste bin – Glashelder blokje vingerhoedvormig
Met LED verlichting binnenin

BIN: 14 kg - 50 kg per 24 uur

Uitvoering: inox/rvs aisi 304
Koelmiddel: Freon 134A
Glashelder ijsblokje met gat in het midden
Het toestel stopt automatisch wanneer de bin vol is.
Spanning: 230/1/50
Inclusief aan- en afvoerslang en ijsschepje
Met vaste bin – Glashelder blokje vingerhoedvormig
Met LED verlichting binnenin

BIN: 145 kg - 200 kg per 24 uur

779 €

3.179 €

Uitvoering: inox/rvs aisi 304
Koelmiddel: Freon 134A
Glashelder ijsblokje met gat in het midden
Het toestel stopt automatisch wanneer de bin vol is.
Spanning: 230/1/50
Inclusief aan- en afvoerslang en ijsschepje
Met aparte bin – regular blokje (2,86x2,86x2,22cm)

Door het compact formaat kan de machine gemakkelijk een plaats
krijgen op of achter de toonbank of bar.
Eenvoudige bediening.
De crusher is bijvoorbeeld ideaal voor het maken van coctails zoals
de Mexicaanse Margarita’s of Braziliaanse Caipiriña’s
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Type: WF-A109
Afmetingen bxdxh): 42 x 18 x 26 cm
Voltage: 220/1/50
Gewicht: 11kg
Capaciteit: 65kg/U
Aluminium opvangbakje
Vermogen: 180w
Prijs : € 210,00

BIN: 10 kg - 20 kg per 24 uur

1.179 €

RVS/INOX uitvoering!
Compact formaat, gemakkelijk te plaatsen!
Deze machine maakt een helder blokje en is uit voorraad leverbaar.
Zeer eenvoudig installatie middels ‘wasmachinekraan’ aansluiting.
Wordt geleverd inclusief aansluitslang/afvoerslang en trildempers.
Exclusief verzendkosten.
2 jaar garantie op onderdelen en 6 maanden garantie op alles.
Uitvoering: inox/rvs aisi 304
Koelmiddel: Freon 134A
Het toestel stopt automatisch wanneer de bin vol is.
Spanning: 230/1/50
Inclusief aan- en afvoerslang en ijsschepje
Ideaal voor uw cocktail, koeling van etenswaren zoals vis en
vers fruit, gebruik in laboratoria,…

IMS-50
inhoud

BIN: 15 kg - 50 kg per 24 uur

1.579 €

RVS/INOX uitvoering!
Compact formaat, gemakkelijk te plaatsen!
Deze machine maakt een helder blokje en is uit voorraad leverbaar.
Zeer eenvoudig installatie middels ‘wasmachinekraan’ aansluiting.
Wordt geleverd inclusief aansluitslang/afvoerslang en trildempers.
Exclusief verzendkosten.
2 jaar garantie op onderdelen en 6 maanden garantie op alles.
●●
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190 €



inhoud
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IJSMALER

RVS/INOX uitvoering!
Compact formaat, gemakkelijk te plaatsen!
Deze machine maakt een helder blokje en is uit voorraad leverbaar.
Zeer eenvoudig installatie middels ‘wasmachinekraan’ aansluiting.
Wordt geleverd inclusief aansluitslang/afvoerslang en trildempers.
Exclusief verzendkosten. (60€)
2 jaar garantie op onderdelen en 6 maanden garantie op alles.
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Uitvoering: inox/rvs aisi 304
Koelmiddel: Freon 134A
Glashelder ijsblokje met gat in het midden
Het toestel stopt automatisch wanneer de bin vol is.
Spanning: 230/1/50
Inclusief aan- en afvoerslang en ijsschepje
Met vaste bin – Glashelder blokje vingerhoedvormig

RVS/INOX uitvoering!
Compact formaat, gemakkelijk te plaatsen!
Deze machine maakt een helder blokje en is uit voorraad leverbaar.
Zeer eenvoudig installatie middels ‘wasmachinekraan’ aansluiting.
Wordt geleverd inclusief aansluitslang/afvoerslang en trildempers.
2 jaar garantie op onderdelen en 6 maanden garantie op alles.

IM-50
inhoud

1.479 €

IM-200

RVS/INOX uitvoering!
Compact formaat, gemakkelijk te plaatsen!
Deze machine maakt een helder blokje en is uit voorraad leverbaar.
Zeer eenvoudig installatie middels ‘wasmachinekraan’ aansluiting.
Wordt geleverd inclusief aansluitslang/afvoerslang en trildempers.
Exclusief verzendkosten (45€).
2 jaar garantie op onderdelen en 6 maanden garantie op alles.
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BIN: 25 kg - 80 kg per 24 uur

IMS-20

RVS/INOX uitvoering!
Compact formaat, gemakkelijk te plaatsen!
Deze machine maakt een helder blokje en is uit voorraad leverbaar.
Zeer eenvoudig installatie middels ‘wasmachinekraan’ aansluiting.
Wordt geleverd inclusief aansluitslang/afvoerslang en trildempers.
2 jaar garantie op onderdelen en 6 maanden garantie op alles.

Ook voor thuisgebruik! Vervaardigd van stevige zwarte kunststof;
Handig klein formaat, overal te plaatsen!
Deze machine is uit voorraad leverbaar.
Géén installatie vereist: Stekker in het stopcontact,
vullen met water ... klaar! Dus géén aan- en afvoer nodig.
Exclusief verzendkosten (28€). 2 jaar garantie op onderdelen.
●●
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CRYSTAL CUBE SCHILFERIJSMACHINES

Uitvoering: inox/rvs aisi 304
Koelmiddel: Freon 134A
Het toestel stopt automatisch wanneer de bin vol is.
Spanning: 230/1/50
Inclusief aan- en afvoerslang en ijsschepje
Ideaal voor uw cocktail, koeling van etenswaren zoals vis en
vers fruit, gebruik in laboratoria,…

IMS-100
inhoud

BIN: 40 kg - 100 kg per 24 uur

2.379 €

RVS/INOX uitvoering!
Compact formaat, gemakkelijk te plaatsen!
Deze machine maakt een helder blokje en is uit voorraad leverbaar.
Zeer eenvoudig installatie middels ‘wasmachinekraan’ aansluiting.
Wordt geleverd inclusief aansluitslang/afvoerslang en trildempers.
Exclusief verzendkosten.
2 jaar garantie op onderdelen en 6 maanden garantie op alles.
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Uitvoering: inox/rvs aisi 304
Koelmiddel: Freon 134A
Het toestel stopt automatisch wanneer de bin vol is.
Spanning: 230/1/50
Inclusief aan- en afvoerslang en ijsschepje
Ideaal voor uw cocktail, koeling van etenswaren zoals vis en
vers fruit, gebruik in laboratoria,…

