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Γραμμές Παραγωγής Τούρτας και Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής

Lines for Layer Cakes and Confectionary Products



Ολοκληρωμένες Γραμμές Παραγωγής Τούρτας

Τεχνολογία Μεγάλης Παραγωγής

Προσαρμογή στις Απαιτήσεις της Παραγωγής σας
Adaptation in your production demands

Lines for Layer Cakes and Confectionary Products

Big production technology

Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για την βιομηχανία 
ζαχαροπλαστικής 

Designs and manufactures for the confectionery industry

Κάθε λεπτομέρεια είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης για να 
εξασφαλιστεί η υψηλότερη αξιοπιστία σε κάθε περίπτωση. 

Every detail is the result of a thorough study so as the highest 
level of credibility to be ensured in every case. 



Παράγουμε πλήρεις γραμμές
παραγωγής και μηχανήματα για
τούρτες και παρόμοια προϊόντα
ζαχαροπλαστικής όπως πάστες, κώκ,
μακαρόν, brownies, εκλαίρ, Muffins,
cup cakes, γλυκά με παντεσπάνι κ.α.

We manufacture complete production
lines and machines for cakes and similar
confectionery products like cream cakes,
kok, macaron, brownies, éclair, muffins,
cup cakes, sponge cake sweets, etc.

Οι γραμμές παραγωγής τούρτας είναι
ολοκληρωμένες λύσεις και παράγουν
τούρτες με διαφορετικά σχήματα και
διαστάσεις. Η ευελιξία του εξοπλισμού σας
επιτρέπει να εργάζεστε σε πολλαπλά
στρώματα με διαφορετικού τύπου γεμίσεις
όπως χτυπημένες κρέμες, κρέμες,
μαρμελάδες, κ.α.

The Lines for layer cakes are
comprehensive solutions and
manufacture cakes of different shapes
and sizes. The versatility of our
equipment allows you to work on
multiple layers with different types of
fillings like whipped cream, cream,
marmalade, etc.



Οι μηχανές παραγωγής
διαθέτουν υπερυψωμένους
οδηγούς από ανοξείδωτο
χάλυβα για την συγκράτηση
όλης της καλωδίωσης, ενώ
διαθέτουν βοηθητικές
γρήγορες συνδέσεις, με
αποτέλεσμα την μεγάλη
ευκολία χρήσης, τον
καθαρισμό και την συντήρηση.

The production machines have got 
elevated guides made of stainless steel 
for holding all the wiring and they have 
also got auxiliary quick connections 
which, as a result, make the use, the 
cleaning and the maintenance extremely 
easy.
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