CADET

De Cadet bakwand:
stoer en doeltreffend.
HET BESTE VAN DE CADET OP EEN RIJTJE
• Robuust design
• Al jaren de bewezen nummer één
conventionele frituurbakwand
• Simpel én doeltreffend
• Volledig rvs AISI 304, dikte 1+1,5 mm
• Indeling geheel zelf te bepalen
• Krachtige ronde ketels (ø38 en ø44)

• Alles naadloos, dus gemakkelijk
schoon te houden
• Betrouwbaar en veilig frituren
• Onklopbare prijs-kwaliteitverhouding
• Verkrijgbaar met analoge of
elektronische bediening

cadet

Meer dan 30 jaar bewezen keteltechniek
De Hegro Cadet domineert dankzij zijn stoere uitstraling en
topprestaties al jaren de frituurmarkt. De Cadet is simpel en
doeltreffend, waardoor hij ook geschikt is voor mobiele
oplossingen. Deze krachtige conventionele bakwand presteert in elke situatie: frituurzaak of foodtruck. De prijs-kwaliteitverhouding van de Cadet zorgt ervoor dat deze topoven
een geweldige investering is voor elke horecaondernemer.

Hegro onderhouds- en reparatieservice
Bij Hegro wordt er altijd nagedacht over service en onderhoud. De bakoven is zo opgebouwd dat de servicemonteur
overal snel bij kan, waardoor storing- en onderhoudswerkzaamheden snel en gemakkelijk verholpen kunnen worden.
Met onze betrouwbare onderhouds- en reparatieservice (24
uur per dag, 7 dagen per week) zorgt Hegro ervoor dat je
zaak nooit stil komt te staan.

De Cadet kan worden uitgevoerd met ronde ketels (ø38 of
ø44) en twee- en driemands snackmodules en is zowel met
een analoge als een elektronische bediening te verkrijgen.
Door de speciale opbouw van de ketels behaalt geen enkele
concurrende bakwand de resultaten die de Cadet bereikt:
een ongekend hoge afbakcapaciteit met de kwaliteit die je
van Hegro mag verwachten. Door de bewezen prestaties
van de afgelopen dertig jaar is de Cadet niet meer weg te
denken in de huidige markt.
De oven zorgt ervoor dat je met trots werkt met deze stoere
krachtpatser, die geheel naar wens en capaciteit kan
worden ingedeeld. Door de unieke, gebruiksvriendelijke
uitvoering is de Hegro Cadet gemakkelijk schoon te maken
en bak je met gemak 3,5 tot 5 kilo frites per keer.

Van ‘instapper’ tot ‘full options’ bakwand
De Cadet is niet beperkt tot een instapmodel. Met diverse opties en uitbreidingen
maak je van een ‘instapper’ een ‘full options’ bakwand. Denk bijvoorbeeld aan:
• automatisch vetfiltersysteem 		

• bain marie			

• bakplaat				• werkplateau			
• rechthoekige snackpan			• scoop				
• ladensectie				

• ledverlichting op de deuren
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