
GWIN 8 - ENKEL BÄNKMODELL
En okomplicerad, gravitations matad mjukglass maskin, 
som ger dig allt du behöver för att starta din mjukglass 
verksamhet. Denna modell erbjuder en smak och har 
kapacitet att tillverka 150 strutar per timme (beroende på  
den omgivande temperaturen). 

GWIN 8

Pris 49.000 kr

GWINs prislista av mjukglass maskiner

GWIN 10
Om du behöver optimera utrymmet i din verksamhet är denna 
gravitations matade bänkmodell den optimala lösningen. Den 
är enkel, kompakt och användarvänlig. Denna modell erbjuder 
en smak och har kapacitet att tillverka 150 strutar per timme 
(beroende på den omgivande temperaturen.

GWIN 10

Pris 75.000 kr

GWIN 100

Pris 73.000 kr

GWIN 100
En okomplicerad, gravitations matad mjukglass maskin, som 
ger dig allt du behöver för att starta din mjukglass verksamhet. 
Denna maskin är en arbetshäst med en produktions kapacitet 
på ca 36 liter mjukglass i timmen, vilket motsvarar 300 strutar 
per timme (beroende av omgivande temperaturen).

www.gwin.se



Betala medan du tjänar in
Vi har gjort vårt bästa för att undanröja alla hinder för dig att göra entré i denna lukrativa 
verksamhet. Vi erbjuder inte bara maskiner till en bråkdel av andra företags priser, vi erbjuder 
också möjligheten att leasa våra maskiner.

Om du godkänns av Wasa Kredit, kan du betala maskinen med pengar som du genererat från 
den. Vi har redan krattat manegen med Wasa Kredit för att du skall kunna komma igång. Fråga 
din GWIN säljrepresentant om kontaktuppgifterna till Wasa Kredit.

Box 39
SE-245 21, Staffanstorp

Tel:  046-258 938
Fax: 046-239 811
www.gwin.se

Försäkring kan tecknas för 1,5% av baspris per år!

GWIN 150

Pris 85.000 kr

GWIN 150
Om dina kunder vill ha glassen lätt och mjuk, är detta maskinen 
för dig. Denna fullutrustade modell inkluderar en luftpump, som 
skapar mjukglass med upp till 50% högre luftmängd jämfört med 
gravitations matade modeller. Högre luftmängd innebär inte 
bara mjukare glass, det medför också en högre vinstmarginal.

WASA leaseberäkning:
Modell Pris Restvärde År Leasing kostnad Dagskostnad

GWIN 8 49.000 kr 10% 3 1.430,00 kr 47,67 kr

49.000 kr 10% 4 1.126,00 kr 37,53 kr

49.000 kr 10% 5    945,00 kr 31,50 kr

GWIN 10 75.000 kr 10% 3 2.168,00 kr 72,27 kr

75.000 kr 10% 4 1.703,00 kr 56,77 kr

75.000 kr 10% 5 1.425,00 kr 47,50 kr

GWIN 100 73.000 kr 10% 3 2.131,00 kr 71,03 kr

73.000 kr 10% 4 1.657,00 kr 55,23 kr

73.000 kr 10% 5 1.387,00 kr 46,23 kr

GWIN 150 85.000 kr 10% 3 2.457,00 kr 81,90 kr

85.000 kr 10% 4 1.930,00 kr 64,33 kr

85.000 kr 10% 5 1.615,00 kr 53,83 kr


