
ZIEGRA ijs voor sauna & spa

Puur Genieten!
 

Het unieke ijs voor stoombaden en  fontijnen.
Verfrissend, verkwikkend en ontspannend.



Van gebruik als ijsscrub voor lichaam
tot ijsballen gevuld met
essentiële oliën:  
ZIEGRA ijs is perfect voor uw Wellness Centre

Thermische baden, SPAs, gezondheidsklinieken, hotels en 

cruiseschepen rond de wereld vertrouwen op ZIEGRA ijsmachines

voor het welzijn van hun gasten.

Uitgebreid assortiment

  Modellen met ijsproductie van 70 to 1000 kg per dag

  Keuze in grootte van ijs

  Reeks van ijsuitwerp-opties

  Standaard of custom build-specificatie die past bij de
 omgevingstemperatuur en de locatie

  Tropische versies met gegarandeerde output bij 35°C
 omgevingstemperatuur (op modellen met een ijsproductie
 van 375kg/dag of groter)

Voor een verscheidenheid aan toepassingen
  Voor directe toepassing op het lichaam

  Voor indirecte koeling, zoals in een zwembad

  Voor het produceren van dampen en stoom 

Het belang van persoonlijk welzijn wordt steeds meer erkend en
ijsbehandelingen binnen SPA's en sauna's worden steeds populairder.
Ziegra produceert een reeks ijsmachines waardoor ijs kan worden
geproduceerd op verschillende manieren en in een verscheidenheid
van opvang, passend bij zowel het esthetische design van 
de machine en de eisen van de omgeving.

  door over hete kolen te smelten



Puur plezier! ideale ijskristallen voor de perfecte sauna-ervaring

in uw Wellness Centre.

Verkwikkend, verfrissend maar toch zachtaardig - gewoon uniek!

ZIEGRA Kwaliteit

  Persoonlijk advies

  Interne dienst voor after-sales, service
  en reserve-onderdelen

  Continue ontwikkeling en kwaliteitscontrole

  Hygiënisch ontwerp met een gesloten
  water systeem met enkele doorgang

  Gegarandeerde prestaties, zelfs bij hoge
    temperaturen 

  Vervangende onderdelen beschikbaar voor minstens 15 jaar

ZIEGRA ijs

  Korrelig ijs zonder scherpe randen, altijd een 
  prettige ervaring

  Ideale temperatuur van -0,5°C voor zachte koeling

  Micro ijs is met name geschikt voor toepassingen 
  waarbij dampen zijn betrokken



ZIEGRA Sauna models

Accessoires/Opties:

  IJs-uitwerp type

  Type niveaubewaking

  RVS uitwerpbuis met eindstuk

  Muurbeugels

  Split-systemen

  HygiënePlus

  Waterfilters

Speciale uitvoeringen op verzoek

Spanning:
ZBE  70 – 375: 1/N/Pe ~ 230 V, 50 Hz
Overige op verzoek

ZBE 550 en groter: 3/N/Pe ~ 400 V, 50 Hz 
Overige op verzoek

Nominale productie
per 24 uur

Model IJs grootte

ZBE  70

ZBE  150

ZBE  250

ZBE  350

ZBE  375

ZBE  550

ZBE  750

ZBE  1.000

70 kg

150 kg

250 kg

350 kg

375 kg

550 kg

750 kg

1.000 kg

Water-gekoelde
Condenser

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Lucht-gekoelde
Condenser

 Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

ME / SE

ME / SE

ME / SE

ME / SE

ME / SE

ME / SE

ME / SE

ME / SE

IJs grootte:
ME: Microijs. Specifiek fijn ijs
prima sauna ijs, ongveer 5 x 5mm

SE: Standaardijs. Het meest
veelzijdige en multifunctionele ijssoort
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BEURZE ijsmachines
Kolkweg 17,       8243 PN - Lelystad
Tel. +31 320 260 290
www.beurze.com   info@beurze.comDuits kwaliteitsproduct

ZIEGRA Eismaschinen GmbH
Ernst-Grote-Strasse 7
D-30916 Isernhagen (Germany)
Tel. +49 511-90 244-0
Fax  +49 511-90 244-90
www.ziegra.com   ice@ziegra.com
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