Rozsah vnitřních teplot: +4°C do +10°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -15°C je 1200W /bm
Zabudovaný úsporný chladicí agregát (chladivo R507)
Chlazení: ventilované (dynamické)
Odtávání: automatické
STANDARD:
Hloubka: 750 mm, osvětlení LED, výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, noční roleta,
elektronický digitální termostat s displejem, cenovkové lišty, bočnice plechové (tloušťka 40 mm) s
dvojitými skly (možnost výběru barvy), vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu
(chráněného práškovým nástřikem), ekologická PU izolace, přední nárazová lišta - výběr barvy (šedá,
černá, červená), regulovatelné nožky, odtok kondenzátu do odpadu, automatické odtávání
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- nabarvení korpusu dle RAL, odlišná koloristika vnitřního prostoru, zábrany polic proti padání zboží
z plexi, dodatečné police, osvětlení polic, horní a boční oboustranná zrcadla, háky na maso,
provedení vnitřního prostoru a polic z nerezového kyselinodolného plechu OH18, plexi předělení
výstavního prostoru, topné tyče k výparníku, elektronický registrátor teploty s naprogramováním
Označení modelu

Délka (mm)

R-10 MONTY
R-13 MONTY
R-16 MONTY
R-19 MONTY
R-25 MONTY

1000
1300
1600
1900
2500

Výstavní plocha
(m2)
2,52
2,73
3,63
4,22
5,59

Cena Kč bez DPH
(s agregátem)
52.590,53.970,55.660,71.290,89.130,-

Chladicí přístěnné vitríny série R-B mají hloubku pouze 620 mm. Při konstruování těchto zařízení se
zvláštní pozornost věnovala maximálnímu užitnému objemu, výborně funkčnímu chladícímu systému
a také minimalizaci spotřeby elektronické energie při jejich užívání. Plně izolované bočnice zaručují
úsporu energie a současně dodávají zařízením této série zvláštní, neotřele harmonický vzhled.
Snadnost obsluhy dokládá kromě jiného, možnost čištění kondenzátoru bez nutnosti uvolňování
šroubů.
Chlazení - dynamické (ventilované)
Chladící agregát - vnitřní nebo vnější (varianta R-B/o - cena bez agregátu)
Chladivo - R 507
Napájení - 230V 50Hz
Odtávání - automatické
Rozsah vnitřních teplot - +4°C do +10°C (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Vnitřní osvětlení - zářivky OSRAM
Boky- kovové, izolované
Police - regulovaná výška
Noční krytí - roleta
Označení
modelu
R-10 B
R-14 B
R-16 B
R-18 B
R-20 B
R-25 B
R-10 B/o
R-14 B/o
R-16 B/o
R-18 B/o
R-20 B/o
R-25 B/o

Celková
Výstavní plocha Hloubka Chladící výkon
délka (mm)
(m2)
(mm)
(W)
1210
1,8
620
900
1410
2,1
620
1100
1610
2,5
620
1370
1810
2,8
620
1540
2010
3,1
620
1770
2570
4,0
620
2180
1210
1,8
620
900
1410
2,1
620
1100
1610
2,5
620
1370
1810
2,8
620
1540
2010
3,1
620
1770
2570
4,0
620
2180
Nominální chladící výkon uveden při t0=-15°C

Cena Kč bez DPH
46.910,50.890,52.890,62.280,66.170,82.240,36.820,39.040,41.730,48.560,50.440,57.730,-

Chladicí přístěnné vitríny série R-B mají hloubku pouze 620 mm. Při konstruování těchto zařízení se
zvláštní pozornost věnovala maximálnímu užitnému objemu, výborně funkčnímu chladícímu systému
a také minimalizaci spotřeby elektronické energie při jejich užívání. Plně izolované bočnice zaručují
úsporu energie a současně dodávají zařízením této série zvláštní, neotřele harmonický vzhled.
Verze R-B DR je nejúspornější zařízení, s energetickou spotřebou o 45% nižší vzhledem ke
standardním regálům, díky použití termoizolačních posuvných dveří. Navíc jejich předností je
vertikální osvětlení, které ideálně osvětluje všechny police od nejnižší po nejvyšší. Snadnost obsluhy
dokládá kromě jiného, možnost čištění kondenzátoru bez nutnosti uvolňování šroubů, odtávání
kondenzátu je automatické.
Chlazení - dynamické (ventilované)
Chladící agregát - vnitřní nebo vnější (varianta R-B DR/o - cena bez agregátu)
Chladivo - R 507
Napájení - 230V 50Hz
Odtávání - automatické
Rozsah vnitřních teplot - +4°C do +10°C (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Vnitřní osvětlení - zářivky OSRAM
Boky- kovové, izolované PU
Police - regulovaná výška
Noční krytí - roleta
Uzavírání - dveře posuvné samozavírací
Označení
modelu
R-10 B DR
R-14 B DR
R-16 B DR
R-18 B DR
R-20 B DR
R-25 B DR
R-10 B DR/o
R-14 B DR/o
R-16 B DR/o
R-18 B DR/o
R-20 B DR/o
R-25 B DR/o

Celková
Výstavní plocha Hloubka Chladící výkon
délka (mm)
(m2)
(mm)
(W)
1210
1,8
620
900
1410
2,1
620
1100
1610
2,5
620
1370
1810
2,8
620
1540
2010
3,1
620
1770
2570
4,0
620
2180
1210
1,8
620
900
1410
2,1
620
1100
1610
2,5
620
1370
1810
2,8
620
1540
2010
3,1
620
1770
2570
4,0
620
2180
Nominální chladící výkon uveden při t0=-15°C

Cena Kč bez DPH
49.300,53.680,56.080,64.850,67.480,87.230,39.210,41.840,44.930,52.150,54.430,62.720,-

Rozsah vnitřních teplot: +2°C do +8°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -15°C je 800W /bm
Chlazení: ventilované (dynamické)
Odtávání: automatické
Chladicí agregát - vnitřní
Chladivo - R 507
Napájení - 230V 50Hz
Odtávání - automatické
STANDARD:
Hloubka: 750 mm, křídlové dveře (samozavírací), úsporný chladicí agregát, vnitřní část a police
vyrobeny z pozinkované plechu (chráněného práškovým nástřikem), bočnice plné (izolované),
ekologická PU izolace, automatické odpařování kondenzátu, vnitřní osvětlení – zářivka „bílá“,
automatické odtávání, lakovaná nástavba, elektronický digitální termostat s displejem, přední
nárazová lišta - výběr barvy (šedá, černá, červená), regulovatelné nožky, výstavní police s nastavením
výšky a úhlu zavěšení, cenovkové lišty.
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- LED osvětlení, nabarvení vnitřního prostoru, osvětlení polic, police a zadní panely z nerezu,
nerezové dno, dodatečné police, elektronický teplotní registrátor.

Označení modelu

Rozměr (mm)

R-14 Empoli
R-15 Empoli
R-22 Empoli

1450 x 750 x v2000
1550 x 750 x v2000
2250 x 750 x v2000

Výstavní plocha
(m2)
2,73
3,57
5,20

Objem zařízení
(dcm3)
1064
1380
2050

Cena Kč bez
DPH
62.830,63.970,81.980,-

Rozsah vnitřních teplot: +4°C do +10°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -15°C je 1300W /bm
Připraven pro napojení externího agregátu (není v ceně)
Chlazení: ventilované (dynamické)
Odtávání: automatické
STANDARD:
Hloubka: 790 mm, bočnice plechové (tloušťka 40 mm) s dvojitými skly (možnost výběru barvy),
elektronický digitální termostat s displejem, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu
(chráněného práškovým nástřikem), noční roleta, ekologická PU izolace, ventilované chlazení, přední
nárazová lišta - výběr barvy (šedá, černá, červená), regulovatelné nožky, výstavní police s nastavením
výšky a úhlu zavěšení, cenovkové lišty, vnitřní osvětlení - zářivka "bílá", odtok kondenzátu do odpadu
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- podsvětlení horní nástavby či dolní části korpusu, zábrany polic proti padání zboží, LED osvětlení,
nabarvení korpusu dle RAL, dřevěné opláštění, osvětlení polic, háky na maso, elektronický teplotní
registrátor, horní a boční oboustranná zrcadla, kompletní provedení z nerezového plechu

Označení modelu

Délka (mm)

R-15 E/o
R-18 E/o
R-25 E/o
R-30 E/o
R-37 E/o

1580
1805
2560
3060
3830

Výstavní plocha
(m2)
3,29
3,90
5,33
6,39
7,96

Cena Kč bez DPH
(bez agregátu)
49.860,59.080,74.230,85.470,-

Rozsah vnitřních teplot: +4°C do +10°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -15°C je 900W /bm
Připraven pro napojení externího agregátu (není v ceně)
Chlazení: ventilované (dynamické)
Odtávání: automatické

STANDARD:
Hloubka: 790 mm, nízkoemisní sklo, křídlové dveře (samozavírací), ekologická PU izolace,
elektronický digitální termostat s displejem, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu
(chráněného práškovým nástřikem), výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, cenovkové
lišty, vnitřní osvětlení - zářivka "bílá", přední nárazová lišta - výběr barvy (šedá, černá, červená),
regulovatelné nožky, odtok kondenzátu do odpadu
Označení modelu

Délka (mm)

R-18 E DP/o
R-25 E DP/o
R-37 E DP/o

1930
2560
3810

Příslušenství za doplatek:

Osvětlení polic 1bm
Hák na maso 1ks

Výstavní plocha
(m2)
3,90
5,33
7,96

Cena Kč bez
DPH

2 630 Kč
210 Kč

Příslušenství za doplatek:

Zadní panely z nerezu 1bm
Posvětlený horní panel (výběr barvy)

Elektronický registrátor teploty 1ks

3 730 Kč

Police z nerezu 1bm

Háková lišta s háky na maso 1bm

1 730 Kč

Dřevěné opláštění 1bm

Horní zrcadlo 1bm

450 Kč

Cena Kč bez DPH
(bez agregátu)
68.670,83.690,122.270,-

Osvětlení LED 1ks (horní část)

Cena Kč bez
DPH

2 030 Kč
830 Kč
1 200 Kč
570 Kč
1 050 Kč

Oboustranné zrcadlo v bočnicích 1ks

4 160 Kč

Podsvětlení sp. části korpusu vitríny

830 Kč

Zarážky polic (komplet) 1ks

1 000 Kč

Barevné provedení vnitřní části 1bm

1 110 Kč

Chlazení - dynamické (ventilované)
Chladicí agregát - vnitřní
Chladivo - R 507
Napájení - 230V 50Hz
Odtávání - automatické
Rozsah vnitřních teplot - +4°C do +10°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

STANDARD:
Hloubka: 635 mm, LED osvětlení v bocích, police 4 x hl. 350 mm + dolní 400 mm, noční roleta,
úsporný chladicí agregát, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu (chráněného práškovým
nástřikem), elektronický digitální termostat s displejem, regulovatelné nožky, dynamické chlazení,
ekologická PU izolace, výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, cenovkové lišty.
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- zarážky polic proti padání zboží, komplet koleček, topné spirály pro výparník, police a zadní panely
z nerezu, nosné stojky a vnitřní části z nerezu, oboustranné zrcadlo do bočnic, barevné provedení
vnitřního prostoru vitríny dle RAL, elektronický teplotní registrátor, lišta s háky na maso, háky a police
navíc lze doobjednat.
Označení
modelu
R-09 Bergamo
R-12 Bergamo
R-14 Bergamo

Rozměr (mm)
990 x 635 x 1935
1200 x 635 x 1935
1400 x 635 x 1935

Výstavní
plocha (m2)
1,71
2,10
2,39

Objem zařízení
(dcm3)
447
550
650

Cena Kč bez DPH
49.410,na dotaz
na dotaz

Rozsah vnitřních teplot: +4°C do +10°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Připraven pro napojení externího agregátu (není v ceně)
Chlazení: ventilované (dynamické)
Odtávání: automatické
STANDARD:
nechlazený úložný prostor, vnitřní prostor i police z nerezového plechu, dřevěné opláštění, lišta na
zavěšení háků pro uzeniny, elektronický digitální termostat s displejem, noční roleta, ekologická PU
izolace, ventilované chlazení, stavitelné nožky, odtok kondenzátu do vaničky, automatické odtávání,
cenovkové lišty, vnitřní osvětlení "bílá" zářivka
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- LED osvětlení, dodatkové háky na maso, elektronický teplotní registrátor s naprogramováním
Označení modelu
R-15 P Kredens (hl.890 mm)
R-18 P Kredens (hl.890 mm)
R-20 B Kredens (hl.640 mm)

Délka
(mm)
1500
1800
2000

Výstavní plocha
(m2)
1,88
2,05
2,50

Objem zařízení
(dcm3)
928
1066
1386

Cena Kč bez DPH
(bez agregátu)
83.510,95.100,97.540,-

Rozsah vnitřních teplot: -18°C do -22°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -30°C je 1300W /bm
Bez mrazicího agregátu – příprava pro napojení
Mražení: ventilované (dynamické)
Odtávání: automatické
STANDARD:Hloubka: 800 mm, příprava pro napojení externího mr. agregátu, automatické odtávání,
plechové bočnice (tloušťka 80 mm) s PU izolací, elektronický digitální termostat s displejem, výstavní
police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu
(chráněného práškovým nástřikem), dynamické chlazení, nárazová lišta – výběr barev (šedá, černá,
červená), cenovkové lišty, vnitřní osvětlení „bílá“ zářivka, odtok kondenzátu do odpadu
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- nabarvení korpusu dle RAL, osvětlení LED, elektronický registrátor teploty s naprogramováním,
osvětlení spodní části korpusu přístěnné vitríny

Označení modelu

Délka (mm)

R-25 ARCTIC

2460

Výstavní plocha
(m2)
5,30

Cena Kč bez DPH
(bez agregátu)
119.360,-

Rozsah vnitřních teplot: +6°C do +12°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí výkon (-15°C): 800 W /bm
Chlazení: ventilované (dynamické)
Odtávání: automatické
Hloubka: 1110 mm
STANDARD:
Odtok kondenzátu do vaničky nebo odpadu, osvětlení vnitřního prostoru na rampě, přepravky na ovoce,
přední nárazová lišta - možnost výběru barvy (šedá, červná, červená), elektronický digitální termostat s
displejem, vnitřní část vč. polic z pozinkovaného plechu s nástříkem zelenou barvou, výstavní police s
nastavitelnou výškou a úhlem zavěšení, ekologická izolace z PU pěny, bočnice plně (izolované), noční roleta,
oboustranné zrcadlo v bočnicích, cenovkové lišty, nastavitelné nožky
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- police i zadní panel z nerezu, zrcadlo místo jedné řady polic, LED osvětlení, nástřik korpusu dle RAL,
elektronický teplotní registrátor s naprogramováním (1 ks přepravka 190,- Kč bez DPH)
Označení modelu
R-14Fa
R-16Fa
R-18Fa
R-18Fa + přepravky
R-25Fa
R-25Fa + přepravky

Délka
(mm)
1350
1550
1900
1900
2500
2500

Počet přepravek
(600x400 mm)
0
0
0
14
0
20

Výstavní
plocha (m2)
3,63
3,63
4,80
4,80

Cena Kč bez DPH
(s agregátem)
52.480,61.480,73.780,75.570,90.970,93.960,-

Cena Kč bez DPH
(bez agregátu)
45.470,51.730,53.980,56.080,63.730,66.730,-

¨

- možnost spojování do modulů
- pevná a stabilní konstrukce
- snadný přístup k ovoci a zelenině
STANDARD:
Osvětlení nástavby, zrcadlo, úchyty cenovek, barevné provedení dle RAL, nerezová lišta, kolečka
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Přepravky na ovoce, šikmé koše

Cena a rozměry na požádání !!!

Rozměr - délka 705 x hloubka 695 mm
Rozsah vnitřních teplot: 0°C do +4°C (teplota okolí +25°C
a vlhkosti do 60%)
Chladivo - R 507
Chladicí agregát - vnitřní
Chlazení - dynamické (ventilované)
Napájení - 230V 50Hz
Odtávání - automatické
Úsporný chladicí agregát
Termostat - elektronický digitální s displejem
Vnitřní provedení z pozinkovaného plechu (s práškovým nástřikem)
LED osvětlení
Komplet koleček
Ekologická izolace z pěny PU
Barva korpusu dle RAL
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- šikmá výstavní plocha
- reklamní polep dle požadavku

Označení modelu
CUBE 700

Celková délka (mm)
705

Výstavní plocha (m2)
0,3

Cena Kč bez DPH
41.240,-

Rozměr - délka 685 x hloubka 720 mm
Napájení - 230V 50Hz
Chladivo - R 507
Chladicí agregát - vnitřní
Chlazení - dynamické (ventilované)
Rozsah vnitřních teplot - +4°C do +10°C (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Boky- kovové (tloušťka 50 mm), izolace PU
Police - regulovatelná výška i úhel (stabilní, skleněné)
Termostat - elektronický digitální s displejem
Odtávání - automatické
Odvod kondenzátu - do vaničky
Nožičky stavitelné
Vnitřní osvětlení - zářivka OSRAM (bílá)
Narážecí lišta - možnost výběru barvy (šedá, černá, červená)
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- cenovkové lišty
- LED osvětlení

Označení modelu
R-06Np

Celková délka (mm)
685

Objem zařízení (dcm3)
150

Cena Kč bez DPH
35.990,-

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

