Cukrářské prosklené chladicí vitríny SWEET C-G mají gravitační chlazení (bez ventilátorů)
šetrnější k vystaveným produktům.
K vitrínám se vyrábí designově stejné neutrální (nechlazené) pokladní a prodejní pulty LPK
SPC na zakázku v různých délkách i rohové moduly SPC NW a SPC NZ.
(tyto pulty mají ve standardu pracovní plochu z postformingu)
- rozsah vnitřních teplot: +2°C do +8°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- tři skleněné police, HORNÍ DVĚ NEJSOU CHLAZENÉ!
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s bílým práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R507
- napájení 230V/50Hz
Žulová pracovní plocha
Oblé výklopné sklo v hliníkové liště
Ekologická izolace z PU pěny
Hlinikové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě
Odtok kondenzátu do plastové vaničky
Automatické odtávání
Stavitelné gumové nožky
Osvětlení cukrářskými zářivkami
Nerezová výsuvná výstavní plocha (zásuvky)
Vnitřní teploměr
Spodní panel podsvětlený
Noční plexi kryty
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Teplotní registrátor s naprogramováním
LED osvětlení
Narážecí vozíková lišta
Elektrická zásuvka (pro připojení např. pokladny)
Pro pokladní (neutrální) pulty žulová pracovní plocha
Provedení s dekorační dýhou (různé vzory)
barva kovových
prvků - přední část:

Označení modelu
C-12G
C-14G
C-16G
C-20G
LPK SPC (rovný)
SPC NW (vnitřní roh)
SPC NZ (vnější roh)
LPK SPC WW

Rozměr (d x hl. x v)
mm
1230 x 920 x 1380
1430 x 920 x 1380
1630 x 920 x 1380
2030 x 920 x 1380
1000 x 920 x 870
900 x 920 x 870
850 x 920 x 870
1000 x 920 x 1320

Cena Kč bez
DPH
39.740,40.950,44.300,48.980,12.060,9.950,10.310,10.110,-

barva zařízení
dekorační plasty:
prac. plocha:
(nerez / žula)
barva hliník. profilů:
(zlatá / stříbrná)
barva bočnic:
(šedá / hnědá)
barva bočnic - výběr:
barva zařízení
(dřevěné odstíny) výběr z více odstínů:

Sweet C-G - varianta s plast. soklem

Označení modelu
C-12
C-14
C-16
C-20

Rozměr (d x hl. x v)
mm
1230 x 930 x 1350
1430 x 930 x 1350
1630 x 930 x 1350
2030 x 930 x 1350

Cena Kč bez
DPH
37.820,39.040,42.990,46.350,-

Sweet C - varianta s rovným sklem

Sweet C - varianta s rovným sklem

Sweet CG - příklad sestavy

Cukrářské prosklené chladicí vitríny GRAND C-GG mají gravitační chlazení (bez ventilátorů)
šetrnější k vystaveným produktům.
K vitrínám se vyrábí designově stejné neutrální (nechlazené) pokladní a prodejní pulty LPK
na zakázku v různých délkách.
(tyto pulty mají ve standardu pracovní plochu z postformingu)
- rozsah vnitřních teplot: +2°C do +8°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- tři skleněné police, HORNÍ DVĚ NEJSOU CHLAZENÉ!
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s bílým práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R507
- napájení 230V/50Hz
Žulová pracovní plocha
Oblé výklopné sklo v hliníkové liště
Ekologická izolace z PU pěny
Hlinikové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě
Odtok kondenzátu do plastové vaničky
Automatické odtávání
Stavitelné gumové nožky
Osvětlení cukrářskými zářivkami
Nerezová výsuvná výstavní plocha (zásuvky)
Vnitřní teploměr
Spodní panel podsvětlený
Noční plexi kryty

GRAND C-Gg

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Teplotní registrátor s naprogramováním
LED osvětlení
Narážecí vozíková lišta
Elektrická zásuvka (pro připojení např. pokladny)
Pro pokladní (neutrální) pulty žulová pracovní plocha
Provedení s dekorační dýhou (různé vzory)

Označení modelu
C-12GG
C-14GG
C-16GG
C-20GG
Pult LPK SPC G

Rozměr (d x hl. x v)
mm
1230 x 995 x 1435
1430 x 995 x 1435
1630 x 995 x 1435
2030 x 995 x 1435
1000 x 995 x 870

Cena Kč bez
DPH
41.670,42.870,46.230,50.900,12.600,-

barva kovových
prvků - přední část:
barva zařízení
dekorační plasty:
prac. plocha:
(nerez / žula)
barva hliník. profilů:
(zlatá / stříbrná)
barva bočnic:
(šedá / hnědá)
barva bočnic - výběr:
barva zařízení
(dřevěné odstíny) výběr z více odstínů:

Neutrální pokladní pult SPC GRAND

GRAND C-Gg - verze s deko dýhou

GRAND C-Gg - příklad ustavení

GRAND C-Gg - příklad ustavení

Cukrářské prosklené chladicí vitríny CARMELLO C-Gn mají dynamické chlazení (s ventilátory),
jež vychlazuje kompletní výstavní prostor pro maximální užitnou hodnotu vitríny.
Vyrábějí se ve dvou hloubkách typ C-Gn hloubka 930 mm a typ C-Gnw hloubka 790 mm,
ve verzi chlazené se zabudovaným agregátem a nechlazené neutrální bez agregátu.
K vitrínám se vyrábí designově stejné pokladní a prodejní pulty LPK na zakázku v různých
délkách a také ve verzi vnějšího / vnitřního 90°rohu.
- rozsah vnitřních teplot: +5°C do +15°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- tři skleněné police, VŠECHNY VYCHLAZENÉ!
- LED osvětlení všech polic
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R507
- úsporný zabudovaný chladicí agregát
- napájení 230V/50Hz
- přední sklo s ofukem teplého vzduchu proti rošení
Oblé výklopné sklo v hliníkové liště
Ekologická izolace z PU pěny
Hlinikové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě
Automatické odpařování kondenzátu
Automatické odtávání
Stavitelné gumové nožky
Opláštění MDF deska v různých dřev. odstínech
Spodní panel podsvětlený
Zadní posuvná dvířka s dvojitým sklem v nerez. rámu
a integrovaným madlem

CARMELLO CGn - verze "EKO KŮŽE"

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Teplotní registrátor s naprogramováním
Zařízení pro udržení vlhkosti vnitřního prostředí vitríny
Narážecí vozíková lišta
Přední spodní sokl v provedení "EKO KŮŽE" viz. foto
Žulová pracovní plocha pro pokladní (neutrální) pulty
Provedení pro zabudování bez opláštění (snížení ceny)
Označení modelu
C-09Gn / C-09Gnw
C-13Gn / C-13Gnw
C-17Gn / C-17Gnw
LPK CGnw
LPK CGnw (prosklený)
C-09Gn/w -nechlazená
C-13Gn/w -nechlazená
C-17Gn/w -nechlazená

Rozměr (d x hl. x v)
mm
945 x 930/790 x 1370
1345 x 930/790 x 1370
1745 x 930/790 x 1370
945 x 930/790 x 870
945 x 930/790 x 870
945 x 930/790 x 1370
1345 x 930/790 x 1370
1745 x 930/790 x 1370

Cena Kč
bez DPH
52.060,57.520,62.290,12.960,14.590,25.180,32.740,42.810,-

barva MDF - přední
soklové části:
barva MDF - bočnice:
barva hliník. profilů:
(stříbrná / zlatá)
barva policového
stojanu:
(zlatá / stříbrná)
barva přední části "EKO KŮŽE" :

CARMELLO CGn - verze "MDF"
STANDARD
CARMELLO CGn - verze "EKO KŮŽE"

Příklad zabudované CARMELLO CGn

Příklad zabudované CARMELLO CGn

Cukrářské prosklené chladicí vitríny MALAGA C-PNw mají dynamické chlazení (s ventilátory),
jež vychlazuje kompletní výstavní prostor pro maximální užitnou hodnotu vitríny.
ve verzi chlazené se zabudovaným agregátem a nechlazené neutrální bez agregátu.
K vitrínám se vyrábí designově stejné pokladní a prodejní pulty LPK na zakázku.
- rozsah vnitřních teplot: +5°C do +15°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- tři skleněné police, VŠECHNY VYCHLAZENÉ!
- LED osvětlení všech polic
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R507
- úsporný zabudovaný chladicí agregát
- napájení 230V/50Hz
- přední sklo s ofukem teplého vzduchu proti rošení
Rovné výklopné sklo v hliníkové liště
Ekologická izolace z PU pěny
Hlinikové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě
Automatické odpařování kondenzátu
Automatické odtávání
MALAGA CPNw - verze "MDF"
Stavitelné gumové nožky
Opláštění MDF deska v různých dřev. odstínech
Spodní panel podsvětlený
Zadní posuvná dvířka s dvojitým sklem v nerez. rámu
a integrovaným madlem
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Teplotní registrátor s naprogramováním
Zařízení pro udržení vlhkosti vnitřního prostředí vitríny
Narážecí vozíková lišta
Přední spodní sokl v provedení "EKO KŮŽE"
Žulová pracovní plocha pro pokladní (neutrální) pulty
Provedení pro zabudování bez opláštění (snížení ceny)
Označení modelu
C-09Pnw
C-13Pnw
C-17Pnw
LPK CPnw
LPK CPnw (prosklený)
LPK CPnw NW
LPK CPnw NZ
C-09Pnw -nechlazená
C-13Pnw -nechlazená
C-17Pnw -nechlazená

Rozměr (d x hl. x v)
mm
940 x 780 x 1400
1340 x 780 x 1400
1740 x 780 x 1400
1000 x 780 x 870
1000 x 780 x 870
vnitřní roh 90°
vnější roh 90°
940 x 780 x 1400
1340 x 780 x 1400
1740 x 780 x 1400

Cena Kč
bez DPH
54.470,60.060,64.630,12.960,14.590,12.970,16.180,34.980,36.820,45.740,-

barva MDF - přední
soklové části:
barva MDF - bočnice:
barva hliník. profilů:
(stříbrná / zlatá)
barva policového
stojanu:
(zlatá / stříbrná)
barva přední části "EKO KŮŽE" :

MALAGA CPnw - verze "MDF"

MALAGA CPNw - verze "MDF"
STANDARD

MALAGA CPnw - příklad ustavení

MALAGA CPnw - verze "MDF"

Cukrářské prosklené chladicí vitríny LAGUNA C-PN-w mají dynamické chlazení (s ventilátory),
jež vychlazuje kompletní výstavní prostor pro maximální užitnou hodnotu vitríny.
ve verzi chlazené se zabudovaným agregátem a nechlazené neutrální bez agregátu.
K vitrínám se vyrábí designově stejné pokladní a prodejní pulty LPK na zakázku.
- rozsah vnitřních teplot: +5°C do +15°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- „DVOJITÁ BEZPEČNOSTNÍ“ skla
- tři skleněné police, VŠECHNY VYCHLAZENÉ!
- LED osvětlení všech polic
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R507
- úsporný zabudovaný chladicí agregát
- napájení 230V/50Hz
- přední sklo s ofukem teplého vzduchu proti rošení
Rovné výklopné sklo v hliníkové liště
Ekologická izolace z PU pěny
Hlinikové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě
Automatické odpařování kondenzátu
Automatické odtávání
Stavitelné gumové nožky
Opláštění MDF deska v různých dřev. odstínech
Spodní panel podsvětlený
Zadní posuvná dvířka s dvojitým sklem v nerez. rámu
a integrovaným madlem

LAGUNA C

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Teplotní registrátor s naprogramováním
Zařízení pro udržení vlhkosti vnitřního prostředí vitríny
Narážecí vozíková lišta
Přední spodní sokl v provedení "EKO KŮŽE"
Žulová pracovní plocha pro pokladní (neutrální) pulty
Provedení pro zabudování bez opláštění (snížení ceny)
LAGUNA C LG
Označení modelu
LAGUNA C09 (LG)
LAGUNA C13 (LG)
LPK CPnw
LPK CPnw (prosklený)
LPK CPnw NW
LPK CPnw NZ

Rozměr (d x hl. x v)
mm
940 x 780 x 1400
1340 x 780 x 1400
1000 x 780 x 870
1000 x 780 x 870
vnitřní roh 90°
vnější roh 90°

Cena Kč
bez DPH
60.090,67.180,12.960,14.590,12.970,16.180,-

barva MDF - přední
soklové části:
barva MDF - bočnice:
barva hliník. profilů:
(stříbrná / zlatá)
barva policového
stojanu:
(zlatá / stříbrná)
barva přední části "EKO KŮŽE" :

Cukrářské čtyřstranně prosklené chladicí skříně se vyrábějí
ve verzi se skleněnými otočnými policemi
nebo pevnými policemi s regulovanou výškou uložení.
Tato varianta je kovová lakovaná v barevných odstínech
dle barevné palety RAL nebo ve dřevěném opláštění.

Rozměr lakované: hloubka 650 x šířka 650 mm
Rozměr dřevěné: hloubka 690 x šířka 690 mm
Rozsah vnitřních teplot: +4°C do +8°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 507
Agregát: chladicí vnitřní (vestavěný)
Chlazení: dynamické (ventilované)
Napájení: 230V / 50Hz
Vnitřní prostor: nerezový plech kyselinodolný (OH18)
Stavitelné gumové nožky
Systém skleněných polic
Odtávání: automatické
Osvětlení: cukrářská zářivka
Dveře křídlové s dvojitým sklem (výběr směru otevírání)
Automatické odtávání kondenzátu
Vnější korpus z pozinkovaného plechu s práškovým nástřikem
Elektronický digitální termostat s displejem
Ekologická izolace z PU pěny
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Teplotní registrátor s naprogramováním
LED osvětlení
Dodatečná police s úchyty
Kolečka

Označení modelu
SW-504L
SW-504L/o
SW-504D
SW-504D/o

Systém
polic
pevné
otočné
pevné
otočné

Provedení
lakované
lakované
dřevěné
dřevěné

Výstavní
plocha (m2)
1,23
1,23
1,23
1,23

Objem zařízení
(dcm3)
572
572
572
572

Cena Kč bez DPH
38.280,41.400,49.210,52.330,-

Cukrářské čtyřstranně prosklené chladicí skříně se vyrábějí
s pevnými policemi s regulovanou výškou uložení.
Tato varianta je kovová lakovaná v barevných odstínech
dle barevné palety RAL.

Rozměr lakované: hloubka 740 x šířka 1225 mm
Rozsah vnitřních teplot: +4°C do +8°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 507
Agregát: chladicí vnitřní (vestavěný)
Chlazení: dynamické (ventilované)
Napájení: 230V / 50Hz
Vnitřní prostor: nerezový plech kyselinodolný (OH18)
Stavitelné gumové nožky
Potahované drátěné police
Odtávání: automatické
Osvětlení: cukrářská zářivka
Dveře posuvné s dvojitým sklem
Automatické odtávání kondenzátu
Vnější korpus z pozinkovaného plechu s práškovým nástřikem
Elektronický digitální termostat s displejem
Ekologická izolace z PU pěny
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Teplotní registrátor s naprogramováním
LED osvětlení
Systém skleněných polic
Dodatečná police s úchyty
Kolečka

Označení modelu
SW-1200 IV DR

Počet
polic
10

Provedení
lakované

Výstavní
plocha (m2)
2,87

Cena Kč bez DPH
52.480,-

Rozměr: hloubka 1120 mm
Rozsah vnitřních teplot: -14°C do -22°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: R 507
Agregát: úsporný chladicí vnitřní (vestavěný)
Chlazení: dynamické (ventilované)
Napájení: 230V / 50Hz
- stojan na gastronádoby
- osvětlení cukrářskou zářivkou
- pracovní plocha nerezová
- vnější korpus s práškovým nástřikem
- přední sklo výklopné (všechna skla vyhřívaná)
- elektronický digitální termostat s displejem
- ekologická izolace z PU pěny
- odtávání - automatické
- vnitřní digitální teploměr
- stavitelné nožky
- automatické odtávání kondenzátu (horkým plynem)
- noční roleta
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Teplotní registrátor s naprogramováním, LED osvětlení, kolečka, zmrzlinové gastronádoby
Označení modelu
W-12DL
W-12DL + GN
W-16DL
W-16DL + GN

Počet GN

Délka

12 x 5,2 L
1155
12 x 5,2 L
1155
16 x 5,2 L
1465
16 x 5,2 L
1465
Osvětlení LED / 1 bm
Zmrzlinová gastronádoba / 1 ks
Sada koleček

Výstavní
plocha (m2)
0,70
0,70
1,06
1,06

Cena Kč bez DPH
94.960,99.380,107.290,111.730,1.050,380,2.090,-

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

