22.500,7

Chladicí vitríny série VERONA jsou vyrobeny dle nové vzorové řady, orientované na zachování extrémní jednoduchosti s
účelem odvrácení pozornosti zákazníka od zařízení na nabízené potravinářské produkty. Vitríny této série jsou zařízení se
statickým - gravitačním nebo ventilovaným chlazením a úložným prostorem maximálního objemu.
Teplota v úložném prostoru je o 2°C až 4°C nižší než na výstavní ploše.
Skla: čelní sklo je výklopné usnadňující čištění
Hloubka: 1155 mm, výstavní plocha nerez. 725 mm
Chlazení: gravitační / statické nebo ventilované / dynamické
Chladicí agregát: zabudovaný nebo napojení externího agregátu
Chladivo: R 507
Odtávání: automatické
Napájení: 230V / 50Hz
Teplotní rozsah vnitřního prostoru +2°C do +8°C
(teplota okolí do +25°C a max. vlhkosti 60%)
Skla: všechna skla bezpečnostní / tvrzená
Pracovní plocha: nerezová ( hloubka 300 mm )
Výstavní plocha: nerezový plech kyseliněodolný
Bočnice: kovová (tloušťka 40 mm) s polyuretanovou izolací
Izolace: pěna PU
Osvětlení vnitřní: zářivky OSRAM (maso, uzeniny nebo ml. výrobky)
Podsvětlení dolní části korpusu vitríny
Bočnice: lakovaný plech nebo nerezový s izolací PU pěny
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- LED osvětlení, verze na ryby (uložení v suchém ledu), pevný skleněný předěl (verze IIK), posuvný plexi předěl, noční kryty,
stupňovitá výstavní plocha, teplotní registrátor (USB), nerezová pracovní plocha, rozšíření pracovní ploch o 5 cm, podložka
pod váhu, deska na krájení, elektrická zásuvka, police na tašky, nechlazená police s osvětlením, narážecí vozíková lišta,
dolní panel osvětlení LED, práškový nástřik celého korpusu dle RAL, topné tyče výparníku a tvoření sestav.

Označení modelu
W-12 PS-k / v
W-15 PS-k / v
W-18 PS-k / v
W-20 PS-k / v
W-25 PS-k / v
W-30 PS-k / v
W-37 PS-k / v
Roh W-13 PS-k / v NW
Roh W-13 PS-k / v NZ

Délka
(mm)
1320
1560
1860
2060
2560
3060
3830
1340
1340

Výstavní
plocha (m2)
1,08
1,28
1,34
1,44
1,80
2,33
2,87
0,80
1,01

Užitný objem
(dcm3)
250
310
372
414
518
623
760
121
146

Statická verze PS-k *
(s / bez agregátu)
43.430,- / 38.550,47.600,- / 42.720,52.050,- / 46.530,52.800,- / 47.280,58.500,- / 52.590,75.840,- / 64.860,79.590,- / 68.610,52.800,- / 47.280,-

*Ceny v Kč bez DPH

Ventilovaná verze PS-k/v *
(s / bez agregátu)
46.280,- / 41.400,50.680,- / 45.800,55.330,- / 49.820,56.080,- / 50.560,62.510,- / 56.600,76.950,- / 65.980,80.700,- / 69.730,56.080,- / 50.560,56.080,- / 50.560,-

Skla: teleskopický systém zvedání skel
Hloubka: 1155 mm, výstavní plocha nerez. 725 mm
Rozsah vnitřních teplot: +2°C do +8°C (teplota okolí +25°C a
vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 507
Chlazení: gravitační (statické)
Bočnice: kovová (tloušťka 40 mm) s polyuretanovou izolací
Pracovní plocha: žulová - hloubka 300 mm
Napájení: 230V / 50Hz
Úložný prostor: nerezový plech kyselinodolný
Odtávání: automatické
Chladicí agregát: zabudovaný nebo napojení externího
agregátu
STANDARD:
- vnitřní elektronický teploměr, vnější korpus (práškově stříkaný), ekologická PU izolace, elektronický digitální
termostat, úsporný chladicí agregát, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, zářivkové
osvětlení typ "MASO", výstavní plocha - nerezová, všechna skla bezpečnostní tvrzená, záměna za nerez.
pracovní plochu (hl. 250 mm)
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- noční kryty, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, nerezové police na tašky, elektrické zásuvky,
krájecí deska, podložka pod váhu, skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, žulová (hl. 350 mm)
pracovní plocha, narážecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, stupňovitá výstavní police, předělení
mezi vitrínami v sestavách, LED osvětlení, lakovaný výparník, topné spirály výparníku.
Označení modelu
W-12 PP-k
W-15 PP-k
W-18 PP-k
W-20 PP-k
W-25 PP-k
W-30 PP-k
W-37 PP-k
Roh W-13 PP-k NW

Délka
(mm)
1320
1560
1860
2060
2560
3060
3860
1340

Výstavní plocha
(m2)
1,08
1,28
1,34
1,44
1,80
2,33
2,87
0,80

Užitný objem
(dcm3)
250
310
372
414
518
623
760
121

Cena Kč bez DPH
(s agregátem)
50.180,54.350,61.800,62.540,68.250,81.170,95.840,62.540,-

Cena Kč bez DPH
(bez agregátu)
45.290,49.470,56.280,57.030,62.340,74.610,89.920,57.030,-

Skla: teleskopický systém zvedání skel
Hloubka: 1155 mm, výstavní plocha nerez. 870 mm
Rozsah vnitřních teplot: +2°C do +8°C (teplota okolí +25°C a
vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 507
Chlazení: dynamické (ventilované)
Bočnice: kovová (tloušťka 40 mm) s polyuretanovou izolací
Pracovní plocha: žulová - hloubka 250 mm
Napájení: 230V / 50Hz
Úložný prostor: nerezový plech kyselinodolný
Odtávání: automatické
Chladicí agregát: zabudovaný nebo napojení externího
agregátu
STANDARD:
- vnitřní elektronický teploměr, vnější korpus (práškově stříkaný), ekologická PU izolace, elektronický digitální
termostat, úsporný chladicí agregát, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, zářivkové
osvětlení typ "MASO", výstavní plocha - nerezová, všechna skla bezpečnostní tvrzená, záměna za nerez.
pracovní plochu (hl. 250 mm)
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- noční kryty, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, nerezové police na tašky, elektrické zásuvky,
krájecí deska, podložka pod váhu, skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, žulová (hl. 350 mm)
pracovní plocha, narážecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, stupňovitá výstavní police, předělení
mezi vitrínami v sestavách, LED osvětlení, lakovaný výparník, topné spirály výparníku.
Označení modelu
W-12 PP-k-v
W-15 PP-k-v
W-18 PP-k-v
W-20 PP-k-v
W-25 PP-k-v
W-30 PP-k-v
W-37 PP-k-v
Roh W-13 PP-k-v NW/NZ

Délka
(mm)
1320
1560
1860
2060
2560
3060
3860
1340

Výstavní plocha
(m2)
1,11
1,33
1,61
1,78
2,23
2,65
2,87
0,80

Užitný objem
(dcm3)
250
310
372
414
518
623
760
121

Cena Kč bez DPH
(s agregátem)
53.020,57.420,65.080,65.830,72.260,85.480,103.000,65.830,-

Cena Kč bez DPH
(bez agregátu)
48.140,52.540,59.560,60.310,66.350,75.720,97.080,60.310,-

Skla: teleskopický systém zvedání skel
Hloubka: 1179 mm, výstavní plocha nerez. 725 mm
Rozsah vnitřních teplot: +2°C do +8°C (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 507
Chlazení: gravitační (statické)
Provedení: dřevěné opláštění (výběr vzorku dle přání)
Bočnice: MDF (tloušťka 40 mm)
Pracovní plocha: žulová - hloubka 300 mm
Napájení: 230V / 50Hz
Úložný prostor: nerezový plech kyselinodolný
Odtávání: automatické
Chladicí agregát: zabudovaný nebo napojení externího agregátu
STANDARD:
- vnitřní elektronický teploměr, vnější korpus (práškově stříkaný), ekologická PU izolace, elekronický digitální
termostat, úsporný chladicí agregát, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, zářivkové
osvětlení typ "MASO", výstavní plocha - nerezová, všechna skla bezpečnostní tvrzená, záměna za nerez.
pracovní plochu (hl. 250 mm)
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- noční kryty, pevný skleněny předěl IIK, posuvný plexi předěl, nerezové police na tašky, elektrické zásuvky,
krájecí deska, podložka pod váhu, skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, žulová (hl. 350 mm)
pracovní plocha, narážecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, stupňovitá výstavní police, předělení
mezi vitrínami v sestavách, LED osvětlení, lakovaný výparník, topné spirály výparníku.
Označení modelu
W-12 PP-k-D
W-15 PP-k-D
W-18 PP-k-D
W-20 PP-k-D
W-25 PP-k-D
W-30 PP-k-D
Roh W-13 PP-k-D NW

Délka
(mm)
1320
1560
1860
2060
2560
3060
1340

Výstavní plocha
(m2)
1,08
1,28
1,34
1,44
1,80
2,33
0,80

Užitný objem
(dcm3)
250
310
372
414
518
623
121

Cena Kč bez DPH
(s agregátem)
57.390,61.990,69.890,70.790,77.190,90.890,70.790,-

Cena Kč bez DPH
(bez agregátu)
52.390,56.890,64.190,65.100,71.000,84.090,65.100,-

Skla: teleskopický systém zvedání skel
Hloubka: 1179 mm, výstavní plocha nerez. 870 mm
Rozsah vnitřních teplot: +2°C do +8°C (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 507
Chlazení: dynamické (ventilované)
Provedení: dřevěné opláštění (výběr vzorku dle přání)
Bočnice: MDF (tloušťka 40 mm)
Pracovní plocha: žulová - hloubka 250 mm
Napájení: 230V / 50Hz
Úložný prostor: nerezový plech kyselinodolný
Odtávání: automatické
Chladicí agregát: zabudovaný nebo napojení externího agregátu
STANDARD:
- vnitřní elektronický teploměr, vnější korpus (práškově stříkaný), ekologická PU izolace, elekronický digitální
termostat, úsporný chladicí agregát, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, zářivkové
osvětlení typ "MASO", výstavní plocha - nerezová, všechna skla bezpečnostní tvrzená, záměna za nerez.
pracovní plochu (hl. 250 mm)
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- noční kryty, pevný skleněny předěl IIK, posuvný plexi předěl, nerezové police na tašky, elektrické zásuvky,
krájecí deska, podložka pod váhu, skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, žulová (hl. 350 mm)
pracovní plocha, narážecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, stupňovitá výstavní police, předělení
mezi vitrínami v sestavách, LED osvětlení, lakovaný výparník, topné spirály výparníku.
Označení modelu
W-12 PP-k-D-v
W-15 PP-k-D-v
W-18 PP-k-D-v
W-20 PP-k-D-v
W-25 PP-k-D-v
W-30 PP-k-D-v
Roh W-13 PP-k-D-v NW/NZ

Délka
(mm)
1320
1560
1860
2060
2560
3060
1340

Výstavní plocha
(m2)
1,11
1,33
1,61
1,78
2,23
2,65
0,80

Užitný objem
(dcm3)
250
310
372
414
518
623
121

Cena Kč bez DPH
(s agregátem)
60.290,64.090,73.290,74.190,81.290,95.390,74.190,-

Cena Kč bez DPH
(bez agregátu)
55.290,60.090,67.590,68.490,75.190,85.290,68.490,-

Hloubka: 900 mm
Rozsah vnitřních teplot: +2°C do +8°C (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Napájení: 230V / 50Hz
STANDARD:
vnitřní osvětlení, podsvětlený přední panel, automatické odtávání
kondenzátu, regulovatelné nožky, plná křídlová dvířka, skl. nástavba s rovným
sklem (8 mm tl.) s osvětlením, všechna skla bezpečnostní (tvrzená), dodatečná
skl. police, automatické odtávání, stojan pod GN, vnější korpus pozinkovaný
(práškově stříkaný dle RAL), ekologická PU izolace, dynamické ventilované
chlazení, žulová pracovní plocha (lze vyměnit bezplatně za nerezovou),
posuvné noční kryty, elektronický digitální termostat s displejem,
nerezový chlazený úložný prostor, úsporný chladicí agregát

Rozsah vnitřních teplot: +30°C do +90°C (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Napájení: 230V / 50Hz
STANDARD:
vodní lázeň, vnitřní osvětlení, podsvětlený přední panel, regulovatelné nožky,
skl. nástavba s rovným sklem (8 mm tl.) s osvětlením, všechna skla tvrzená
bezpečnostní, dodatečná skl. police, automatické odtávání, stojan pod GN,
vnitřní korpus pozinkovaný, žulová pracovní plocha (lze vyměnit bezplatně za
nerezovou), posuvné noční kryty, elektronický digitální termostat s displejem,
vnější korpus pozinkovaný (práškově stříkaný dle RAL)
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
žulová deska (jiná tloušťka/barva), LED osvětlení, pojezdová dráha pro
zákazníka, kolečka, gastronádoby

Označení modelu
Chladicí salátová 1.5
Chladicí salátová 2.0
Chladicí salátová 2.5
Ohřevná vitrína 1.5
Ohřevná vitrína 2.0
Ohřevná vitrína 2.5
Pokladní pult 0.7
Pokladní pult 0.8
Pokladní pult 0.9

Délka (mm)
1500
2000
2500
1500
2000
2500
700
800
900

Cena Kč bez DPH
49.740,56.940,65.940,40.620,43.400,55.910,11.440,12.770,14.010,-

BARVY
Barva plastových prvků

modrá

zelená

bílá

zlatá

oranžová

žlutá

červená

stříbrná

Barva lakovaných prvků
modrá

zelená

vínová

bílá

žlutá

uhelná

RAL barvy (ostatní na objednávku)

5015

6029

9003

7047

9007

Barva ABS bočnic (standard)

šedá
vínová
Barva
žlutá

hnědá
bílá
nárazových lišt
uhelná

červená

černá

(standard)

černá
žlutá

šedá

Barvy
Barvyhliníkových
hliníkovýchprofilů
profilůaapodpůrných
podpůrnýchrámů
rámů
ocelová

1021

3020

8017

žula

světlý dub

zelená

bílá

zelená

červená

modrá

AT251

žlutá

Žulová prac. plocha (ost. barvy na objednávku)

mramor

bianco
šedá

rosa porino

Dřevěné vnější provedení (ost. barvy na objednávku)

javor

wenge

wenge magie

buk bavaria

oranž

EKO-kůže pro přední panely

AT250

9005

Barva reklamních nástaveb, světelných panelů a cenovkových lišt

Postformingová prac. plocha

šedá

Nerezová prac. plocha

červená
uhelná

bílá
uhelná

zlatá

šedá

nerez

3003

Barva ABS bočnic (na objednávku)

AT252

AT253

AT254

AT255

AT256

evropská hruška

