


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rozsah vnitřních teplot: -15°C do -24°C 
            (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%) 
Chladicí příkon při -30°C je 900W /bm  
Bez chladicího agregátu  – příprava pro napojení 
Mražení:  ventilované (dynamické)  
Odtávání:  automatické 
 
 
STANDARD: 
Hloubka:  1125 mm. Noční roleta, vnitřní osvětlení, vyhřívaná skla, drátěné děliče výstavního 
prostoru (W-15/2ks, W-20/3ks, W-25/4ks) hliníkové profily ve stříbrné barvě, automatické odtávání, 
vnitřní teploměr, odtok kondenzátu do vaničky, gumové nožičky pro ustavení zařízení, dynamické 
chlazení, cenovkové lišty, plastové bočnice se sklem (výběr barvy), ekologická izolace z PU pěny 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: 
- lakovaná nástavba s osvětlením, osvětlení LED, elektronický registrátor teploty, drátěný dělič, provedení do sestav 

Označení modelu Rozměr (mm) 
Výstavní plocha 

(m2) 
Objem zařízení 

(dcm3) 
Cena Kč bez DPH                  

(bez agregátu) 

W-20 MR/G/P 2080 x 1125 x v900 1,65 614 58.380,- 

W-25 MR/G/P 2580 x 1125 x v900 2,05 776 63.530,- 

W-30 MR/G/P 3080 x 1125 x v900 2,45 1134 73.650,- 

Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-20 MR/G/P 9.660,- 

Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-25 MR/G/P 14.120,- 

Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-30 MR/G/P 20.150,- 

Posuvná skleněná víka pro  W-20 MR/G/P 19.120,- 

Posuvná skleněná víka pro  W-25 MR/G/P 21.370,- 

Posuvná skleněná víka pro  W-30 MR/G/P 26.450,- 

Drátěný dělič pro W-MR/G/P 280,- 

Bočnice: 

Korpus: 

Náraznice: 

Kovové části 

Hliník. části 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rozsah vnitřních teplot: -15°C do -24°C 
            (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%) 
Chladicí příkon při -30°C je 1000W /bm  
Bez chladicího agregátu  – příprava pro napojení 
Mražení:  ventilované (dynamické)  
Odtávání:  automatické 
 
STANDARD: 
Hloubka:  1500 mm. Noční izolované kryty, vyhřívaná skla, drátěné děliče výstavního prostoru        
(W-15/2ks, W-20/3ks, W-25/4ks) hliníkové profily ve stříbrné barvě, automatické odtávání, vnitřní 
teploměr, odtok kondenzátu do vaničky, gumové nožičky pro ustavení zařízení, dynamické chlazení, 
cenovkové lišty, plastové bočnice se sklem (výběr barvy), ekologická izolace z PU pěny 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: 
- lakovaná nástavba s osvětlením, vnitřní osvětlení, osvětlení LED, elektronický registrátor teploty, drátěný dělič, sestavy 

 

Označení modelu Rozměr (mm) 
Výstavní 

plocha (m2) 
Objem zařízení 

(dcm3) 
Cena Kč bez DPH                  

(bez / s osvětlením) 

W-20 MR/G/SN 2080 x 1500 x v900 2,33 694 62.720,- / 69.010,- 

W-25 MR/G/SN 2580 x 1500 x v900 2,87 887 67.950,- / 74.540,- 

W-30 MR/G/SN 3080 x 1500 x v900 3,50 1064 78.930,- / 85.950,- 

Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-20 MR/G/SN 17.920,- 

Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-25 MR/G/SN 22.420,- 

Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-30 MR/G/SN 26.890,- 

Posuvná skleněná víka pro  W-20 MR/G/SN 29.990,- 

Posuvná skleněná víka pro  W-25 MR/G/SN 33.740,- 

Posuvná skleněná víka pro  W-30 MR/G/SN 37.490,- 

Drátěný dělič pro W-MR/G/SN 280,- 

Bočnice: 

Korpus: 

Náraznice: 

Kovové části 

Hliník. části 


