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ΕΡΜΑΡΙΑ - ΛΑΝΤΖΕΣ - ΦΟΥΣΚΕΣ

Έκθεση - Βιοτεχνία:
Βιοτ
Προέκταση
Κριεζή Μαγειρικές,
– Ασπρόπυργος
Τηλ. κουζίνες,
210.5576313
- 210.5576502,
210.5580095
εχνία
Μαγειρικών Κουζίνων,
μαγειρικές κουζίνες,
ψυγεία, ανοξείδωτες
κατασκευές, Fax.
ερμάρια,
λάντζες, φούσκες,
καυστήρες, μελέτη, οργάνωση, εξοπλισμός, εστιατορίων, ξενοδοχείων, πετρέλαιο, αέριο, μαντέμια, στόφες, βιτρίνες, βιοτεχνία,
εργαστήριο, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κουζίνα, λάντζα, ερμάριο, ανοξείδωτο, εστιατόριο, νοσοκομείο, εστιατόριο, ξενοδοχείο, στόφα,
βιτρίνα, φούσκα, χοάνη, ειδικές κατασκευές, ειδική κατασκευή, κατασκευές, κατασκευή, απαγωγή, οσμαέρια, οσμαερίων, οσμών, οσμές,
καυστήρας, νοσοκομεία, μαζική, εστίαση, εστιάσεων, μαγειρική, πετρελαίου, αέριου, Μπαίν – Μαρί, Ποτηριέρες, ποτηριέρα, πιατοθήκη,
Πιατοθήκες, απορροφητήρες, απορροφητήρας, βραστήρες, βραστήρας, καρβουνιέρα, καρβουνιέρες, εξοπλισμός, είδη εξοπλισμού, είδη
ξενοδοχειακού εξοπλισμού, στρατόπεδα, επισκευές, συντήρηση, επισκευή, γκαζιού, γκάζι, ταβέρνα, ουζερί, Παραδοσιακές κουζίνες,
παραδοσιακή κουζίνα, Κατασκευές, κατασκευή, μαγειρικών κουζινών, μαγειρικές κουζίνες, μαγειρική κουζίνα, grill, salad bar, bain marie,
bains marie, πάγκοι εργασίας, πάγκοι, τραπέζια, θάλαμοι, χοάνη απαγωγής, χοάνες απαγωγης, ραφιέρες, ράφια, ερμάριο, ερμάρια,
θερμοερμάρια, θερμοερμάριο, επαγγελματικά ψυγεία, ανοξείδωτοι ψυχόμενοι θάλαμοι, ψυχόμενοι πάγκοι εργασίας, ψυγεία πάγκοι, ψυγεία
σαλατών και πίτσας, ανοξείδωτες κατασκευές μαγειρίων, μαζική εστίαση, τομέα υπηρεσιών τροφοδοσίας, κουζίνες ξενοδοχείων και
εστιατορίων, μαγειρεία νοσοκομείων,Επαγγελματικά Ψυγεία, Ανοξείδωτοι ψυχόμενοι θάλαμοι, Ψυχόμενοι πάγκοι εργασίας, ψυγεία
πάγκοι, ψυγεία σαλατών, ψυγεία πίτσας, ανοξείδωτες κατασκευές μαγειρίων, Bains Marie, ψυγεία, ερμάρια ,τραπέζια, διάφορα
ανοξείδωτα προϊόντα, ψυγεία θάλαμοι, μαγειρεία εστιατορίων, μαγειρία εστιατορίων, ΜΑΓΕΙΡΙΑ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ταβέρνες, ΤΑΒΕΡΝΕΣ,
εξοπλισμός κουζίνας, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ, σουβλατζίδικα, κουτουκια, ΚΟΥΤΟΥΚΙΑ, κρεοπωλεία, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ, αρτοποιϊα, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ,
Εξοπλισμός supermarket, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SUPERMARKET, επαγγελματικός εξοπλισμός, βιτρίνες, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, ζυμωτήρια,
ζυγαριές, ψησταριές, ανοξείδωτα, μηχανές καφέ, μηχανές παγοκύβων, τοστιέρες, φριτέζες, μαχαίρια, μπλέντερ, στίφτες, χώρους
μαζικής εστίασης, catering, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία, κατασκευή και τη διάθεση επαγγελματικών συσκευών μαζικής εστίασης,
ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ, ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ, ΦΟΥΡΝΟΙ, ΦΟΥΡΝΟΙ, Σχαριέρες, ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΕΩΣ, ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ, ΓΥΡΟΙ,
ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ,ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ, ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ, ΦΡΙΤΕΖΕΣ, ΦΡΙΤΕΖΑ, ΣΧΑΡΕΣ, ΦΟΥΡΝΟΙ, ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ,
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ, ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΜΑΝΤΕΜΙΑ
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