
Yapışmaz devrimi



The non-stick properties are given by a vegetable lubricant 

with a food-grade additive approved in Europe; 

®Bake-eeze  is an innovative patented system to 

manufacture aluminium non-stick containers. It has been 

developed to meet all the needs of industrial bakery and 

pastry companies, solving the problem of the baked food 

becoming stuck to the container after cooking.

it is absolutely natural and compliant to all regulations about 

food-contact.

®Bake-eeze  yapışmaz alüminyum kaplar üretmek 
için yenilikçi, patentli bir sistemdir. Endüstriyel fırıncılık ve 
pastacılık şirketlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve 
fırınlanmış gıdaların pişirildikten sonra kaba yapışma 
problemini çözmek için geliştirilmiştir. Bu yapışmaz 
özellikler, Avrupa'da onaylanmış gıdasal bir katkı maddesi 
ile bitkisel bir yağlayıcı madde ile verilmektedir; Gıda 
temasıyla ilgili tüm düzenlemelere kesinlikle doğal ve 
uygundur.
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Hamur işi serisi

Semi-Smoothwall

Folded

®Upon request, Bake-eeze  is 
available on the whole range of plain 
and lacquered Contital containers
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®Talep üzerine, Bake-eeze  sade 
ve vernikli olmak üzere tüm Contital 
kapları yelpazesinde mevcuttur.

BAKE-EEZE 
lines
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The bakery/pastry industry can avoid 
the additional costs and the slowing down 
of production imposed by manual or 
automated lubrication of every single tray. 
In this way they can work at the maximum 
efciency.

Fırıncılık ve pastacılık endüstrisi, her 
bir tepsinin manuel veya otomatik 
yağlanması ile getirilen ek maliyetlerden 
kaçınabilir ve üretimin yavaşlamasını 
önleyebil ir. Bu şekilde maksimum 
verimlilikte çalışabilirler.

The industrial producer avoids the 
practice of greasing the trays with butter, 
margarine or other oils before cooking. The 
result is a speed up of production process.

Endüstri üreticisi, pişirmeden önce 
tepsileri tereyağı, margarin veya diğer 
yağlarla yağlama uygulamasından kaçınır. 
Sonuç olarak üretim sürecinin hızlanır.
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The thin layer of lubricant on the 

container guarantees superior resistance to 

corrosion thus increasing the shelf life of food.

Kabın üzerindeki ince yağlayıcı tabaka, 

korozyona karşı üstün direnç sağlar, 

böylece yiyeceklerin raf ömrünü uzatır.
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RAF ÖMRÜNÜN 
UZUNLUĞU

Food is completely detachable from 
the container, remaining intact without 
deteriorating or aking apart. Food 
presentation is therefore quite better and, 
in addition to this, portioning and serving is 
absolutely easy and quick.

Food does not stick to 
container so the tray can be 
thrown into the recycling bin 
without any rinse.

Yiyecekler kaba yapışmaz, 
böylece materyaller herhangi 
bir durulama olmadan geri 
dönüşüm kutusuna atılabilir.

Yiyecek ler,  bozu lmadan veya 
parça lanmadan kaptan tamamen 
ayrılabilir. Bu sayede yiyecek sunumu 
oldukça iyidir ve buna ek olarak, 
pors iyonlamak ve serv is  yapmak 
kesinlikle kolay ve hızlıdır.
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100% Geri 
Dönüşebilir

Yiyecek Atıklarını 
Azaltma
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Revo l u t i ona r y  ea sy 
re l ease  o f  p roduct  to 
minimize food waste.

Yiyecek israfını en aza 
i nd i rmek  i ç i n  devr im 
nitel iğ inde kolay ürün 
salınımı.
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İ enquiries@contital.com

need more 
information?

daha
bilgi?
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www.contital.tr

enquiries@contital.com

400'den fazla 
alüminyum kap şekli


