
 
 

                                    Ceny v Kč bez DPH  (21%)                       DOPRAVA ZDARMA!!! 

 

 
Pultové mrazničky s posuvným oblým (rovným) víkem, statická verze, vestavěný 
agregát, termostat, manuální odmrazování, opláštění bílé uvnitř Alu, okraj bílý, zámek, 
kolečka, chladivo R134a, napětí 230V/50Hz 

ARO 405 – d1230 x hl.610 x v.900 mm 13.900,          12.500,- Kč    (oblé víko) 

ARO 400 – d1230 x hl.610 x v.870 mm 14.490,-         12.300,- Kč    (rovné víko) 

 

 

 

 

RTC 72L – d450 x hl.450 x v.1000 mm 17.590,-            14.900,- Kč  

 

 

 

 

     

    NORDLINE GN102 TNC   -  900 x 700 x v850 mm  25.690,            21.700,- Kč 

 

 

 

 

 

 

  
                                             Scotsman BarLine B 2006 AS  -  340 x 460 x v600 mm    17.450,            14.900,- Kč 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                 NORDline šoker AT05ISO  -  750 x 740 x v880 mm                 55.390,              46.900,- Kč 

 

Přístěnná chladicí vitrína, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, 
chladivo R 404a, osvětlení vnitřního prostoru LED, nastavitelné nožky/kolečka,                     
3 ks nerezových pevných polic, noční roleta, obsahuje fluorované skleníkové plyny,          
napětí 230 V / 50 Hz, teplotní rozsah od 2°C – 10°C 

 OFC 220                      -  498 x 600 x v1742 mm              31.890,-            23.900,- Kč 

Chladicí prosklená skříň s ventilovaným chlazením, vestavěný agregát, chladivo R600a, 
automatické odtávání, digitální termostat, všechna skla dvojitá, 4 otočné polic – průměr 31,5 cm 
nelze měnit rozteč, LED osvětlení vitríny, nelze měnit otevírání dveří, napětí 230V/50Hz  

Chladicí stůl, jedny dveře, dva šuplíky, kompletní nerezové provedení, zaoblené 
vnitřní hrany , nastavitelné nožičky, nerezová pracovní deska, elektronický 
regulátor, digitální ukazatel teploty, automatické odtávání elektrickým topením, 
snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R 134a, napětí 230 V/ 50 Hz. 

Výrobník kuželového ledu řady Barline chlazený vzduchem - modely AS. Chlazení 
vzduchem, bez odpadového čerpadla, led tvaru kuželu o průměru 27 - 30 mm, výška 30 
mm - váha 20 g, systém rychlého odpadávání ledu, který zkracuje dobu pro odebírání 
ledu a tím redukuje spotřebu energie. Výroba ledu 20kg / 24 hodin / zásobník: 6kg 

 

Šokovací zařízení s ventilovaným chlazením s kapacitou 5 x GN1/1 nebo rošty 600 x 400 mm, 
vestavěný agregát, chladivo R 404a / R 507, digitální termostat, sonda teploty jádra, zchlazovací 
cyklus - 90 minut, zmrazovací cyklus - max. 240 min. Vnitřní a vnější plášť nerez (s výjimkou dna 
- pozinkovaná ocel), tloušťka izolace - 60 mm, odnímatelná horní deska, samozavírací dveře s 
magnetickým těsněním, vnitřní zaoblené hrany, napětí 230 V / 50 Hz. 

 


