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Platí do 31. 12. 2012 nebo do vyprodání zásob. 
Uvedené ceny jsou bez DPH.

OsvětleníVentilované
chlazení

UR 400G
Chladicí skříň jednodveřová

• možnost přehození otvírání dveří
• ventilované chlazení, termostat, zámek
• automatické odtávání, roštové police
• osvětlení chladicího prostoru
• zadní kolečka

čistý objem
vnitřní rozměry 

(V x Š x H)
vnější rozměry

(V x Š x H)
teplotní rozsah

340 l
162 x 50,6 x 48,5 cm

185 x 60 x 60 cm

0 až +8 °C

15 900 Kč

běžná cena 18 190 Kč

FR 605
Pultová mraznička – plné víko

• termostat, teploměr, zabudovaný zámek
• kontrolní dioda pro přívod elektrické 
 energie a pro vizuální alarm
• funkce SUPER mrazení – kontrolní 
 dioda a spínač
• 3 koše

objem
váha

vnější rozměry
(V x Š x H)

teplotní rozsah

557 l
73 kg
94,5 x 180,4 x 70 cm

-14 až -24 °C

12 900 Kč

běžná cena 14 590 Kč

RTW 108
Chladicí vitrína

• LED osvětlení, dvojité sklo
• ventilované chlazení, digitální termostat
• 4 otočné police ø 35,5 cm
• nastavitelné nožky

objem
vnější rozměry

(V x Š x H)
provozní teplota

108 l
84 x 47 x 47 cm

+2 až +12 °C

14 600 Kč

běžná cena 18 890 Kč

GN 3100TN, GN 2100TN
Chladicí stoly

• kompletní nerezové provedení
• nastavitelné nožičky
• nerezová pracovní deska výška 
 100 mm se zadním lemem 
• elektronický regulátor
• digitální ukazatel teploty
• automat. odtávání elektrickým topením
• snadno vyměnitelné těsnění

GN 2100TN
Chladicí stůl dvoje dveře

čistý objem
rozměry (V x Š x H)

teplotní rozsah

216 l
86 x 136 x 70 cm
+2 až +8 °C

GN 3100TN
Chladicí stůl troje dveře

čistý objem
rozměry (V x Š x H)

teplotní rozsah

324 l
86 x 179,5 x 70 cm
+2 až +8 °C

RTR 120, RTR 160
Teplá vitrína

• termostat, LED osvětlení vitríny
• přední sklo oblé, zadní posuvné dveře
• 3 nerezové nastavitelné police
• opláštění nerez

RTR 120
Teplá vitrína

provozní teplota
objem

rozměry (V x Š v H)

+30 až +90 °C
120 l
67 x 67,8 x 56,8 cm

RTR 160
Teplá vitrína

provozní teplota
objem

rozměry (V x Š v H)

+30 až +90 °C
160 l
67 x 85,6 x 56,8 cm

26 900 Kč

běžná cena 30 390 Kč

Nordline GN 3100TN
Chladicí stůl troje dveře

10 900 Kč

běžná cena 12 790 Kč

Nordline RTR 160
Teplá vitrína

48 500 Kč

běžná cena 52 690 Kč

Zoin CORDOBA 2 m
Chladicí vitrína

Nordline GN 2100TN
Chladicí stůl dvoje dveře

22 900 Kč

běžná cena 26 290 Kč

Nordline RTR 120
Teplá vitrína

9 600 Kč

běžná cena 11 090 Kč

Zoin CORDOBA 1,5 m
Chladicí vitrína

41 900 Kč

běžná cena 45 590 Kč

Ventilované
chlazení

Vyměnitelné
těsnění

Automatické
odtávání

Nastavitelné
nožky

Ventilované
chlazení

Nastavitelné
nožky

LED
osvětlení

LED
osvětlení

Posuvné
dveře

OsvětleníVentilované
chlazení

Zámek SUPER
mrazení

CORDOBA 1,5 m / 2 m
Chladicí vitrína ventilovaná 
s výklopným zařízením 

• ventilované chlazení se dvěma výparníky
• vestavěný agregát, chladivo R 404a
• digitální termostat, automatické odtávání
• osvětlení vitríny

Zoin CORDOBA 1,5 m
Chladicí vitrína

výstavní plocha
úložný prostor

rozměry (V x Š x H)
teplotní rozsah

1,32 m2

103 l
127 x 150 x 89,5 cm
0 až +2 °C

Zoin CORDOBA 2 m
Chladicí vitrína

výstavní plocha
úložný prostor

rozměry (V x Š x H)
teplotní rozsah

1,94 m2

145 l
127 x 200 x 89,5 cm
0 až +2 °C



Doprava zboží
zdarma! Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ventilované
chlazení Zámek

MM 115 SF
Chladicí bloková jednotka

MB 214 SF
Mrazicí bloková jednotka

výkon
napětí

rozsah teplot

výkon
napětí

rozsah teplot

7 – 19,8 m3

220 V
-5 až +10 °C

7,1 – 15,9 m3

380 V
-15 až -20 °C

KXH 11,75
Chladicí, mrazicí box

• profi lované sendvičové panely z pozinkovaného
 ocelového plechu
• tloušťka panelu 80 mm chladicí a 100 mm mrazicí
• dveře mají dvojitou izolaci, šíře 80 cm  
 (na objednávku 120 cm klasické, posuvné)
• účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou 
 spotřebu energie

KXH 11,75
Chladicí box

čistý objem
izolace

rozměry (V x Š x H)

11,75 m3

80 mm
256 x 256 x 220 cm

KXH 11,75
Mrazicí box

čistý objem
izolace

rozměry (V x Š x H)

11,75 m3

100 mm
260 x 260 x 224 cm 35 200 Kč

běžná cena 41 390 Kč

Polair MM 115 SF
Chladicí bloková jednotka

69 600 Kč

běžná cena 81 990 Kč

Polair KXH 11,75
Mrazicí box

43 600 Kč

běžná cena 51 290 Kč

Polair MB 214 SF
Mrazicí bloková jednotka

Polair KXH 11,75
Chladicí box

62 700 Kč

běžná cena 73 690 Kč

UMD 2100FR
Mrazicí ostrov

• digitální termostat, snadná údržba
• snížená spotřeba energie pomocí  
 elektronického regulátoru
• nastavitelné nožky, velký úložný prostor
• lišty v šedém provedení
• drátěný program

čistý objem
vnější rozměry

(V x Š x H)
teplotní rozsah

797 l
89 x 210,8 x 85,8 cm

-12 až -23 °C

48 000 Kč

běžná cena 57 590 Kč

UMD 2500FR
Mrazicí ostrov

• digitální termostat, snadná údržba
• snížená spotřeba energie pomocí  
 elektronického regulátoru
• nastavitelné nožky, velký úložný prostor
• lišty v šedém provedení
• drátěný program

čistý objem
vnější rozměry

(V x Š x H)
teplotní rozsah

970 l
89 x 250,8 x 85,5 cm

-12 až -23 °C

54 800 Kč

běžná cena 64 990 Kč

TN 1400
Velkokapacitní skříň

• vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304
• ventilované chlazení, digitální termostat
• automatické odtávání
• samo zavírací dveře (do 90°)
• nastavitelné nerezové nožky
• nahraditelné magnetické pryžové těsnění

objem
vnitřní rozměry 

(V x Š x H)
vnější rozměry

(V x Š x H)
teplotní rozsah

1 320 l
151 x 130 x 67 cm

205 x 144 x 80 cm

-2 až +8 °C

39 900 Kč

běžná cena 46 490 Kč

FS 1380
Chladicí skříň jednodveřová

• možnost přehození otvírání dveří
• ventilované chlazení, termostat, zámek
• automatické odtávání, roštové police
• osvětlení chladicího prostoru
• zadní kolečka

čistý objem
vnitřní rozměry 

(V x Š x H)
vnější rozměry

(V x Š x H)
teplotní rozsah

365 l
157,5 x 45 x 51 cm

184 x 60 x 60 cm

+2 až +10 °C

12 600 Kč

běžná cena 13 990 Kč

Nastavitelné
nožky

Nastavitelné
nožky

Ventilované
chlazeníOsvětlení Kolečka


