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ליצירת קשר לחץ כאןטכנו אייס היבואן הרשמי קטלוג 2022

ליצירת קשר לחץ כאן

טכנו אייס היבואן הרשמי
מכונות ברד , גלידה ואייס קפה

טכנו-אייס הינה היבואנית הרשמית והחברה היחידה בארץ אשר מרכיבה את מכונות 
הגלידה, ברד והמיץ של טכנו אייס בהתאמה מקסימלית לתנאי האקלים הישראלי.

מאחורי טכנו-אייס עומד ניסיון של 30 שנה בתחום מכונות הברד והמיץ.

טכנו-אייס חרטה על דגלה את חשיבות איכות מוצריה והשירות הניתן ללקוחותיה.  
סדרת המוצרים של החברה נבחרה בקפידה, כדי לתת את המענה הטוב ביותר לצרכן 
הישראלי. כל מכונה שמורכבת אצלנו עוברת סדרת בדיקות מקיפה במעבדת החברה 

כדי לוודא שהמוצר הסופי אשר מגיע ללקוח עומד בסטנדרטים המחמירים ביותר.

https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D


מכונות ברד / אייס קפה 
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מכונת ברד דגם Ti-S שנת 2022
TI-S מכונת הברד החדשה מבית טכנו אייס דגם

מיוצרת במפעל ישראלי כחול לבן

 	850W הספק
מיכל מבודד מונע לחות וניתן לפירוק 	 
טכנלוגיה יחודית המאפשרת בידוד של המיכל ומניעת לחות	 
תאורת לד	 
מיכל כפול 14 ליטר 	 
שנתיים אחריות מורחבת !	 

הכנת משקה האייס בזמן הקצר ביותר מבין המכונות הקיימות 
כיום בשוק מה שמאפשר חיסכון באנרגיה וצריכת חשמל נמוכה 

מאוד, פיקוד המכונה מופעל בצורה מכנית ואמינה ביותר.

יתרונות המכונה :

ליצירת קשר לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

    5,900 ש"ח

מכונת ברד / אייס קפה  תא אחד
TI-S 2022 דגם

מיוצרת במפעל ישראלי כחול לבן

 	450W הספק
תאורת לד 	 
מיכל מבודד  מונע לחות וניתן לפירוק 	 
טכנלוגיה יחודית המאפשרת בידוד של המיכל ומניעת לחות	 
מיכל 14 ליטר 	 

יתרונות המכונה :

ליצירת קשר לחץ כאן

    4,000 ש"ח

https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://techno-ice.co.il/product/%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%93-%d7%aa%d7%90-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%93%d7%92%d7%9d-2021-ti-s/
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D


מכונות ברד / אייס קפה 
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מכונת ברד / אייס קפה  תא אחד

Ti-2-24 מכונת אייס קפה דגם

מיוצרת במפעל ישראלי כחול לבן

מיוצרת במפעל ישראלי כחול לבן

 	450W הספק
מיכל מתפרק ונוח מאוד לשטיפה ולתחזוקה שוטפת	 
טכנלוגיה יחודית המאפשרת בידוד של המיכל ומניעת לחות	 
מיכל 12 ליטר 	 
שנה אחריות	 

 	900W הספק
מיכל מתפרק ונוח מאוד לשטיפה ולתחזוקה שוטפ	 
תאורת לד	 
 	
מיכל 12 ליטר	 
רוחב – 43 ס"מ	 
גובה –  76 ס"מ	 
עומק – 44 ס"מ	 
שנה אחריות	 

יתרונות המכונה :

יתרונות המכונה :

ליצירת קשר לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

    3,800 ש"ח

    5,000 ש"ח

https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D


מכונות ברד ביתית / משרדית
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מכונת ברד תא אחד / כפול

יתרונות המכונה :	 
1.אין צורך בניקוז	 
2.אין צורך בחיבור למים	 
2.חסוכנית באנרגיה	 
3.קירור גז R134A ידידותית לסביבה	 
4.לוח בקרה דיגטלי	 
5.מעטפת אל חלד – נירוסטה חדשנית	 
6.מערכת קירור שקטה	 
7.ייצור הברד בפעולה אוטמטית	 

יתרונות המכונה :

ליצירת קשר לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

    3,800 ש"ח

מכונת ברד 2 תאים

    4,600 ש"ח

https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D


מכונות גלידה / יוגורט / גלידה אמריקאית
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D-150 מכונת גלידה דגם

D-200 מכונת גלידה דגם
מיוצרת במפעל ישראלי כחול לבן

רוחב – 22 ס"מ	 
גובה –  79 ס"מ	 
עומק – 79 ס"מ	 
קיבול מיכל עליון+ תחתון – 8.5 ליטר	 
משקל – 42 ק"ג	 
הספק – 900 וואט	 

רוחב – 22 ס"מ	 
עומק – 69 ס"מ	 
גובה - 69 ס"מ	 
קיבול מיכל עליון + תחתון – 7.5 ליטר	 
משקל – 56 ק"ג	 
הספק – 1350 וואט	 
חשמל - חד פאזי 220 עד 230 / 50 הרץ	 

יתרונות המכונה :

יתרונות המכונה :

ליצירת קשר לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

    9,800 ש"ח

מכונה לגלידה אמריקאית מקצועית )מותאמת להכנת יוגורט( ראש אחד 
תפוקה 30 ליטר לשעה תכולה חמש וחצי ליטר.  מיכל עליון קירור שתי ליטר 

 בצילינדר הקפאה.

־מערכת הפעלה בקר דיגיטלי מערכת ערבול במיכל העליון לשמירת טמפ
רטורה אחידה מצב לילה חיסכון בחשמל מערכת אוטומטית מערכת קירור 

מפוצל למיכל עליון הקפאה תחתון מכונת הגלידה עובדת על מנוע גיר שקטה 
במיוחד מערכת הגנה אוטומטית על מנוע הגיר ומדחס

https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D


מכונות גלידה / יוגורט / גלידה אמריקאית
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D-250 מכונת גלידה דגם

רוחב: 40 ס"מ	 
גובה: 69 ס"מ	 
עומק: 69 ס"מ	 
משקל : 80 ק"ג	 

יתרונות המכונה :

ליצירת קשר לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

למה דווקא מכונות גלידה של טכנו אייס?

גלידה רכה, צוננת וטעימה היא הפינוק האולטימטיבי ביום קיץ. זו הסיבה שהנושא 
של מכונות גלידה הפך לכל כך פופולארי וניתן למצוא כיום המון בתי קפה, מסעדות 

־ובתי אירועים המחזיקים מכונות גלידה. אולם כדי ליהנות מהגלידה באמת, היא צרי
כה להיות צוננת ונגישה ולהגיע ממכונה המסוגלת לספק הרבה מנות תוך זמן קצר. 

כל דבר פחות מזה, פוגע בחוויה כולה ולא מאפשר לבעל העסק להעניק את השירות 
ברמה הגבוהה שהוא שואף אליה. מכונות גלידה מבית טכנו אייס מורידות מכם את 

כל הדאגות לגבי תקלות, עיכובים ומכונות ששובקות חיים בדיוק כשמצטבר תור ענק 
ליד הקופה. כל המכונות מיובאות מחו"ל ועוברות בדיקה קפדנית במעבדות של טכנו 

אייס, על-מנת לוודא כי הן עומדות בסטנדרטים המחמירים של החברה. רק לאחר 
מכן הן מושקות ללקוחות ומאפשרות לכם לצרף לתפריט גלידה טעימה או לחלופין 

להציב מכונות גלידה באירוע או במשרד ולפנק את כל הנוכחים.

    15,500 ש"ח

 מכונה לגלידה אמריקאית מקצועית
)מותאמת להכנת יוגורט( ראש אחד תפוקה 60 ליטר 

לשעה תכולה חמש וחצי ליטר.  מיכל עליון קירור שתי 
ליטר בצילינדר הקפאה.

מערכת הפעלה בקר דיגיטלי מערכת ערבול במיכל העליון 
לשמירת טמפרטורה אחידה מצב לילה חיסכון בחשמל 

מערכת אוטומטית מערכת קירור מפוצל למיכל עליון 
הקפאה תחתון מכונת הגלידה עובדת על מנוע גיר שקטה 

במיוחד מערכת הגנה אוטומטית על מנוע הגיר ומדחס

https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D


מכונות מיץ
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מכונת מיץ 2 ראשים

מכונת מיץ 3 ראשים

מכונת מיץ עגולה

רוחב – 43 ס"מ	 
גובה – 76 ס"מ	 
עומק – 44 ס"מ	 
 	x2 נפח מיכל – 20 ליטר
משקל – 26 ק"ג	 
הספק – 380 וואט	 
מנועי בחישה אלקטרומגנטיים	 
שנה אחריות	 

רוחב – 65 ס"מ	 
גובה – 76 ס"מ	 
עומק – 44 ס"מ	 
 	x3 נפח מיכל 20 ליטר
משקל – 32 ק"ג	 
הספק 600 וואט	 
שני מעבים, שני מנועי מאוורר לתפוקת קירור מירבית.	 
מדחס חזק	 
אחריות שנה 	 

רוחב – 32 ס"מ	 
גובה – 76 ס"מ	 
עומק – 47 ס"מ	 
נפח מיכל 20 ליטר	 
משקל  – 23 ק"ג	 
הספק – 380 וואט	 
מערכת קירור מחוזקת	 
אחריות שנה 	 

יתרונות המכונה :

יתרונות המכונה :

יתרונות המכונה :

ליצירת קשר לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

    2,800 ש"ח

    2,500 ש"ח

https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D


מכונות סחלב / שוקולטה
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ליצירת קשר לחץ כאן

מכונת שוקולטה מכונת סחלב 

כוח: 1100 ואט	 
מידות: 350* 400* 510	 
קיבולת: 5/9 ליטר 	 
בשיטת "בן מארי"	 

כוח: 1100 ואט	 
מידות: 350* 400* 510	 
קיבולת: 5/9 ליטר 	 
בשיטת "בן מארי"	 

יתרונות המכונה :יתרונות המכונה :

ליצירת קשר לחץ כאןליצירת קשר לחץ כאן

מכונת סחלב/שוקולטה תשדרג לכם את התפריט
־המשותף לשני המשקאות האלו הוא שניתן להכין אותם בתוך מכונת סחלב/שוקול

טה, שגם מעניקה לכל משקה את הסמיכות והמרקם המדויקים ביותר וגם מאפשרת 
לשמור עליהם חמים לאורך זמן. לכן, מכונת סחלב/שוקולטה היא השקעה משתלמת 

־עבור כל בית עסק שמעוניין להכניס לתפריט משקאות חמים ומנחמים, אך יש לה
קפיד לקנות מכונת סחלב/שוקולטה איכותית בלבד, כזו שתשרת אתכם לאורך זמן 

ותעניק תמורה הולמת להשקעה שלכם.

 5 ליטר : 1600 ש"ח
9 ליטר : 1800 ש"ח

 5 ליטר : 1600 ש"ח
9 ליטר : 1800 ש"ח

https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
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ליצירת קשר לחץ כאןמכונות סחלב / שוקולטה

בלנדרים מקצועיים שכיף להשתמש בהם
כדי להעניק ללקוחות שירות ללא רבב, אתם צריכים שתהיה לכם את האפשרות להגיש 

־מנות של שייקים או מיצים במהירות ולכמות גדולה של אנשים. לכן, אתם חייבים להש
תמש בבלנדר באיכות טובה וזו גם הסיבה שטכנו אייס היא הבחירה האידיאלית לשם כך. 

החברה מציעה בלנדרים מקצועיים באיכות מעולה, שעוברים בדיקות קפדניות שבוחנות 
עד כמה הם יעילים בהכנת כמויות גדולות של משקאות במהירות. עוד משהו שמקל גם על 
מי שמשתמש בבלנדרים וגם על המהירות בה משרתים את הלקוחות, הוא העובדה שטכנו 
אייס מציעה בלנדרים מקצועיים קלים מאוד לניקוי. בסוף משמרות ואפילו במהלכן, אתם 

־יכולים לנקות את הבלנדרים ולתת ללקוחות ליהנות ממיץ או שייק טרי שאינו מכיל שא
ריות מההזמנה של הלקוח הקודם.

בלנדר דיגטלי

שקט במיוחד	 
סכינים חדים פלדת אל חלד 	 
איכות ועמידות לאורך זמן	 
קלות שימוש ומגוון תוכנוית מוכנות מראש	 
וואט 1680	 

יתרונות המכונה :

ליצירת קשר לחץ כאן

    1,950 ש"ח

https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D


ליצירת קשר לחץ כאןמעבדת תיקונים טכנו אייס 

טכנו אייס בהנהלת שבתאי שאול ודוד לוזגרטן טכנאי קירור 
מוסמכים עם 30 שנות ניסיון.

אנו מתמחים בתיקון ושיפוץ של מכונות ברד, מכונות מיץ וגלידה 
מכל הסוגים במהירות ומקצועיות מקסימאלית.

מעבדה משוכללת לתיקון מכונות ברד, מיץ וגלידה.

חלק גדול מהתקלות ניתן לטפל דרך הטלפון.
איתור התקלה במכונה כמו שאומרים זו חצי עבודה ולכן מאוד חשוב שטכנאי מוסמך 

יבצע את איתור התקלה
והדרך להמשך תפקודה המלא של המכונה הוא קצר.

ניסיון מקצועיות אמינות הגינות זה אנחנו.

טכנו אייס היבואן הרשמי | מכונות ברד | מכונות גלידה | מכונות אייס קפה | מכונות מיץ | כתובת : המרכבה 73 , חולון | דוד - 050-787-8724 | שבי - 052-444-9506

המחירים המוצגים אינם כוללים מע"מ | ט.ל.ח | אחריות מורחבת לשנתיים מלאות

https://api.whatsapp.com/send?phone=9720507878724&text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20,%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90/%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1%20%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D


טכנו אייס היבואן הרשמי | מכונות ברד | מכונות גלידה | מכונות אייס קפה | מכונות מיץ | כתובת : המרכבה 73 , חולון | דוד - 050-787-8724 | שבי - 052-444-9506

המחירים המוצגים אינם כוללים מע"מ | ט.ל.ח | אחריות מורחבת לשנתיים מלאות

ליצירת קשר לחץ כאןטכנו אייס היבואן הרשמי

ליצירת קשר לחץ כאן

טכנו אייס היבואן הרשמי
מכונות ברד , גלידה ואייס קפה

טכנו-אייס הינה היבואנית הרשמית והחברה היחידה בארץ אשר מרכיבה את מכונות 
הגלידה, ברד והמיץ של טכנו אייס בהתאמה מקסימלית לתנאי האקלים הישראלי.

מאחורי טכנו-אייס עומד ניסיון של 30 שנה בתחום מכונות הברד והמיץ.

טכנו-אייס חרטה על דגלה את חשיבות איכות מוצריה והשירות הניתן ללקוחותיה.  
סדרת המוצרים של החברה נבחרה בקפידה, כדי לתת את המענה הטוב ביותר לצרכן 
הישראלי. כל מכונה שמורכבת אצלנו עוברת סדרת בדיקות מקיפה במעבדת החברה 

כדי לוודא שהמוצר הסופי אשר מגיע ללקוח עומד בסטנדרטים המחמירים ביותר.
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