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•    Gelomat GT to najwyższej jakości żel do żelownic,  
który zapewnia trwałe i równomierne pokrycie produktu, 
gwarantując dużą wydajność.

•    Gelomat GT jest dostępny w 3 smakach: 
neutralnym, morelowym i truskawkowym.



Gelomat GT to seria nowoczesnych żeli  
do stosowania z wykorzystaniem urządzeń 
natryskowych. Są produktami gotowymi do użycia, 
dzięki czemu możesz od razu przystąpić do pracy.
Etap mieszania i gotowania został wyeliminowany. 
Po prostu przelej żel z praktycznego opakowania 
„bag in box” do urządzenia natryskowego, 
podgrzej do co najmniej 75°C i gotowe!

Gelomat GT znacząco poprawiają wygląd 
produktów jednocześnie je zabezpieczając. 
Wszechstronne zastosowanie pozwala  
na pokrywanie owoców, ciast, placków  
i produktów laminowanych.

Idealnie nadaje się do żelowania całych  
ciast z blachy.

•  Gotowe do użycia żele do urządzeń natryskowych:  100% niezawodność i powtarzalna jakość.
•  Oszczędność czasu dzięki szybszemu przygotowaniu żelu:  Etap mieszania i gotowania nie jest potrzebny.  

Żel jest gotowy do użycia już w 75°C.
•  Wyjątkowa wydajność/Niższy koszt surowcowy:  Dzięki specjalnej mieszance środków żelujących, Gelomat GT może być 

natryskiwany bardzo równomierną, cienką warstwą. Oznacza to mniejsze zużycie produktu, a w konsekwencji niższy koszt.
•  Zawierają naturalne aromaty 
•  Nadają się do wszystkich rodzajów owoców
•  Są odporne na zamrażanie

KORZYŚCI DLA KLIENTA

GOTOWE DO UŻYCIA ŻELE PREMIUM DO ŻELOWNIC
GELOMAT GT

KATEGORIA NR  
PRODUKTU NAZWA PRODUKTU OPAKOWANIE WAGA FORMAT SMAK

OKRES  
PRZYDATNOŚCI 

(miesiące)

771089145 DAWN EXCEPTIONAL GELOMAT GT NEUTRAL BAG IN BOX 13 KG ŻEL DO ŻELOWNIC RTU NEUTRALNY 12

771087145 DAWN EXCEPTIONAL GELOMAT GT YELLOW BAG IN BOX 13 KG ŻEL DO ŻELOWNIC RTU MORELOWY 12

771088145 DAWN EXCEPTIONAL GELOMAT GT RED BAG IN BOX 13 KG ŻEL DO ŻELOWNIC RTU TRUSKAWKOWY 12

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ INSPIRACJI? 
Skontaktuj się z nami pod numerem +48 61 667 01 10 lub wejdź na DAWNFOODS.COM

ZAUFANIE, NA KTÓRE ZAPRACOWALIŚMY
Już od ponad 100 lat klienci polegają na Dawn Foods, partnerze pomagającym w rozwoju 
ich produkcji, zapewniającym optymalny asortyment produktów, innowacyjne rozwiązania, 
globalne perspektywy oraz inspirujące wsparcie i doświadczenie w cukiernictwie. Od małych 
cukierni po wiodące zakłady przemysłowe, Dawn Foods pomaga klientom cieszyć się 
momentami, które mają dla nich największe znaczenie.


