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MOVILFRIT, pone a disposición de sus clientes este 

funcional exprimidor de zumos, que por su simplicidad, 

dimensiones y calidad lo hacen realmente muy 

atractivo.

Ideal para conseguir el auténtico zumo fresco al 

momento, con todas las medidas de seguridad que 

permiten que hacer zumos sea cosa de segundos.

El aparato dispone de un interruptor de seguridad y 

además no puede exprimir con la palanca levantada.

Homologado según normativas

MOVILFRIT, coloca à disposição dos seus clientes este 

funcional espremedor para fazer sumos que, pela 

sua simplicidade, dimensões e qualidade é realmente 

muito atractivo.

Ideal para conseguir um autêntico sumo fresco na 

própria ocasião, com todas as medidas de segurança 

que permitem que fazer sumos seja coisa de 

segundos.

O aparelho dispõe de um interruptor de segurança e, 

para além disso, não se pode espremer com a alavanca 

levantada

Homologado de acordo com a correspondente 

normativa

MOVILFRIT, o+ ers its customers this functional juice 

squeezer, the simplicity, size and quality of which 

make it truly attractive.

Ideal for making real fresh juice at a moment’s notice, 

with all the safety measures that turn juice-making 

into a matter of seconds.

The apparatus has a safety switch and can not 

squeeze with the lever raised.

Approved as per regulations
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