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•    A Gelomat GT prémiumkategóriás bevonat szórófejhez, 
erős és homogén gél felületet képez, használata rendkí-
vül gazdaságos.

•    A Gelomat GT 3 különböző ízben elérhető:  
Neutral, Sárgabarack és Eper



Gelomat GT a legmodernebb bevonatunk szórófejes 
eszközökhöz. Mivel használatra kész, azonnal 
nekiállhat vele dolgozni.
Nem szükséges keverni vagy forralni. Csak öntse a 
mázat a praktikus zacskós doboz csomagolásból a 
szórófejes eszközbe, melegítse  
75 °C hőmérsékletre, és már kezdheti is a munkát!
 
A szórófej használatával a bevonat látványa még 
vonzóbbnak tűnik a süteményeken, és meg is 
óvja őket. A legkülönfélébb célokra használhatja: 
gyümölcsök, sütemények, piték és mindenféle 
réteges termék bevonására. 

Egész tálcányi sütemények bevonására ideális.

•  Használatra kész máz szórófejes eszközökhöz: 100% megbízhatóság és minőség minden nap.
•  Időtakarékos: Szinte rögtön kezdheti a bevonást: Nem szükséges keverni vagy forralni. A máz már minimum 75 °C 

hőmérsékleten is használható.
•  Gazdaságos használat / Alacsony költségek: A speciális stabilizáló anyagoknak köszönhetően a Gelomat GT egyenletes, 

homogén bevonatot képez. Ez alacsonyabb költségeket is jelent, hiszen kevesebb bevonatot használ.
•  Természetes ízek 
•  Bármilyen gyümölcsön használható
•  Fagyasztható

VÁSÁRLÓI ELŐNYÖK

PRÉMIUMKATEGÓRIÁS, HASZNÁLATRA KÉSZ 
BEVONAT, SZÓRÓFEJHEZ

GELOMAT GT

KÉRDÉSE VAN VAGY INSPIRÁCIÓT KERES? 
Keressen bennünket a budapest@dawnfoods.com email címen, vagy

látogasson el a weboldalunkra DAWNFOODS.COM 

és a Facebook oldalunkra facebook.com/DawnFoodsCEE!

MEGALAPOZOTT BIZALOM
Immár 100 éve, hogy vásárlóink (a sarki cukrászatoktól kezdve a legnagyobb gyártókig) 
számíthatnak a Dawn Foods segítségére cukrászatuk sikerének növelésében. Legyen szó 
akár egy-egy gondosan kiválasztott keverékről, akár a legújabb innovációkba és globális 
perspektívákba való betekintésről, vagy esetleg inspiráló cukrász szakértői fogásokról, mi 
az Ön rendelkezésére állunk.
A Dawn Food támogatja vásárlóit a pillanatok emlékezetessé varázslásában.

KATEGÓRIA CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS CSOMAGOLÁS KISZERELÉS FORMÁTUM  ÍZ SZAV.IDŐ
(HÓNAPOK)

771089145 DAWN EXCEPTIONAL GELOMAT GT NEUTRAL ZSÁK DOBOZBAN 13 KG
HASZNÁLATRA KÉSZ 

BEVONAT
NEUTRÁLIS 12

771087145 DAWN EXCEPTIONAL GELOMAT GT YELLOW ZSÁK DOBOZBAN 13 KG
HASZNÁLATRA KÉSZ 

BEVONAT
SÁRGABARACK 12

771084145 DAWN EXCEPTIONAL GELOMAT GT RED ZSÁK DOBOZBAN 13 KG
HASZNÁLATRA KÉSZ 

BEVONAT
EPER 12
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