
 
 

  

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 R290 
- 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  
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: 
Teplotní registrátor s naprogramováním 
Hygrostat 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 
Rozměr (d x hl. x v)    

mm  
Cena Kč bez 

DPH 
C-09Pnw 940 x 780 x 1400 77.550,- 
C-13Pnw 1340 x 780 x 1400 85.500,- 
C-17Pnw 1740 x 780 x 1400 92.020,- 
Hygrostat  cena za bm 3.730,- 

Vysoký lesk C-09Pnw příplatek - bílá / černá 4.470,- 
Vysoký lesk C-13Pnw příplatek - bílá / černá 4.910,- 
Vysoký lesk C-17Pnw příplatek - bílá / černá 5.360,- 

Přední panel ECO kůže příplatek - cena za bm 11.170,- 

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" MALAGA CPNw - verze  "MDF" 

STANDARD 

MALAGA CPnw - verze  "MDF" 

MALAGA CPnw - 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 R290 
- 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  
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: 
Teplotní registrátor s naprogramováním 
Hygrostat - 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 
Rozměr (d x hl. x v)    

mm  
Cena Kč bez 

DPH 
C-09Gn / C-09Gnw 945 x 930/790 x 1370 74.120,- 
C-13Gn / C-13Gnw 1345 x 930/790 x 1370 81.900,- 
C-17Gn / C-17Gnw 1745 x 930/790 x 1370 88.680,- 

Hygrostat  cena za bm 3.730,- 
Vysoký lesk C-09Gn příplatek - bílá / černá 4.470,- 
Vysoký lesk C-13Gn příplatek - bílá / černá 4.910,- 
Vysoký lesk C-17Gn příplatek - bílá / černá 5.360,- 

Přední panel ECO kůže příplatek - cena za bm 11.170,- 

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  "EKO KŮŽE" 



 
 

 

 

 

 

CARMELLO CGn - verze  "EKO KŮŽE" 

CARMELLO CGn - verze  "MDF" 

STANDARD 

Příklad zabudované CARMELLO CGn 

Příklad zabudované CARMELLO CGn 



 
 

 

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: +2°C do +8°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 R290 
- 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  
 
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 
Rozměr (d x hl. x v)    

mm  
Cena Kč 
bez DPH 

LAGUNA C09 (LG) 940 x 780 x 1400 85.550,- 
LAGUNA C13 (LG) 1340 x 780 x 1400 95.650,- 

Hydrostat  cena za bm 3.730,- 

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

LAGUNA C  

LAGUNA C  LG  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Skla:  zdvihaná teleskopy (SP) nebo výklopná (SU) 
Hloubka:  830 mm  
Rozsah vnitřních teplot: +5°C do +15°C (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)    
Chladivo:  R 290    Typy: chlazení dynamické (ventilované) 
Napájení:  230V / 50Hz 
Odtávání:  automatické 
Chladicí agregát: zabudovaný nebo napojení externího agregátu  
 
STANDARD:  
teleskopický systém zvedání skel, energeticky úsporné LED osvětlení, úsporný chladicí agregát, ofuk předního 
skla teplým vzduchem, nosné ocelové profily ve zlaté nebo stříbrné barvě, elektronický digitální termostat 
s displejem, stavitelné nožičky, posuvná dvířka, dynamické chlazení, spodní panel podsvětlený, automatické 
odtávání, automatické odpařování kondenzátu (kromě verze na ovoce a zeleninu) 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: 
- přední sklo rovné  výklopné       KOLORISTIKA 
- hygrostat pro udržování vlhkosti  
- provedení do sestavy vitrín  
- narážecí lišta pro vozíky 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označení modelu Délka (mm) 
Výstavní plocha 

(m2) 
Užitný objem 

(dcm3) 
Cena Kč bez DPH                  

(s agregátem) 
VISION C-09 SU  940 1,65 500 77.550,- 
VISION C-13 SU  1340 2,39 658 85.500,- 
VISION C-09 SP  940 1,65 500 79.960,- 
VISION C-13 SP  1340 2,39 658 88.620,- 

Hygrostat  cena za bm - - 3.730,- 

Ceny v Kč bez DPH 

 

bočnice 
 
kovové prvky (horní) 
 
kovové prvky (spodní) 
 
hlinikové prvky  
 
nosné profily 

    VISION C-SP 



 
 

  
 

 
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: +5°C do +15°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 R290 
- 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) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení modelu 
Rozměr (d x hl. x v)    

mm  
Cena Kč bez 

DPH 
C-12GG 1230 x 995 x 1435 61.930,- 
C-14GG 1430 x 995 x 1435 63.720,- 
C-16GG 1630 x 995 x 1435 68.710,- 
C-20GG 2030 x 995 x 1435 75.660,- 

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: 
 

GRAND C-Gg  



 
 

 

GRAND C-Gg - verze s deko dýhou 

Neutrální pokladní pult  SPC GRAND  

GRAND C-Gg - příklad ustavení 

GRAND C-Gg - příklad ustavení 



 
 

   
 

 
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: +5°C do +15°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 R290 
- 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 LED  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) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení modelu 
Rozměr (d x hl. x v)    

mm  
Cena Kč bez 

DPH 
C-12G 1230 x 920 x 1380 59.060,- 
C-14G 1430 x 920 x 1380 60.860,- 
C-16G 1630 x 920 x 1380 65.850,- 
C-20G 2030 x 920 x 1380 72.800,- 

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: 
 



 
 

 

Označení modelu 
Rozměr (d x hl. x v)    

mm  
Cena Kč bez 

DPH 
C-12 1230 x 930 x 1350 53.390,- 
C-14 1430 x 930 x 1350 55.110,- 
C-16 1630 x 930 x 1350 60.700,- 
C-20 2030 x 930 x 1350 65.450,- 

Sweet C-G - varianta s plast. soklem 

Sweet C - varianta s rovným sklem 

Sweet C - varianta s rovným sklem 

Sweet CG - příklad sestavy 



 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměr:  hloubka 1120 mm  
Rozsah vnitřních teplot: -14°C do -22°C  
                                  (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%) 
Chladivo:  R 290 
Agregát:  úsporný chladicí vnitřní (vestavěný) 
Chlazení:  dynamické (ventilované) 
Napájení:  230V / 50Hz 
 
- stojan na gastronádoby 
- osvětlení LED zářivkou 
- pracovní plocha nerezová 
- vnější korpus s práškovým nástřikem 
- elektronický digitální termostat s displejem 
- ekologická izolace z PU pěny 
- odtávání - automatické 
- vnitřní digitální teploměr  
- stavitelné nožky 
- odtok kondenzátu do sběrné vaničky 
- noční roleta 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: 
Teplotní registrátor s naprogramováním, LED osvětlení, kolečka, zmrzlinové gastronádoby 
 

         

 

 

      

Označení modelu Počet GN Délka 
Výstavní 

plocha (m2) Cena Kč bez DPH 

W-12DL 12 x 5,2 L 1155 0,70 148.570,- 
W-12DL + GN 12 x 5,2 L 1155 0,70 155.470,- 

W-16DL 16 x 5,2 L 1465 1,06 167.850,- 
W-16DL + GN 16 x 5,2 L 1465 1,06 174.780,- 

Osvětlení LED / 1 bm 1.640,- 
Zmrzlinová gastronádoba / 1 ks 580,- 

Sada koleček 3.270,- 

MALIBU W-DL 



 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměr:  hloubka 1170 mm / typ ECO 990 mm  
Rozsah vnitřních teplot: -14°C do -22°C  (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%) 
 
Chladivo:  R 290 
Agregát:  úsporný chladicí vnitřní 
Chlazení:  dynamické (ventilované) 
Napájení:  230V / 50Hz 
 
- verze PP – teleskopický zdvih skel 
- verze U – výklopné sklo 
- stojan na gastronádoby 
- osvětlení cukrářskou zářivkou 
- LED osvětlení 
- pracovní plocha nerezová 
- vnější korpus s práškovým nástřikem 
- elektronický digitální termostat s displejem 
- ekologická izolace z PU pěny, odtávání – automatické, vnitřní digitální teploměr, stavitelné 
nožky, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, noční roleta 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: registrátor s naprogramováním, kolečka, zmrzlinové GN 

 

      

MODEL Počet GN Rozměr (mm) 
Výstavní 

plocha (m2) 
Hmotnost 

(kg) Cena Kč bez DPH 

W-09 DL U ECO 9 ks d1155 x hl.930 mm 0,70 165 117.410,- 
W-12 DL PP 12 x 5,2 L d1155 x hl.1170 mm 0,70 185 167.210,- 
W-16 DL PP 16 x 5,2 L d1465 x hl.1170 mm  1,06 230 185.990,- 

Osvětlení LED / 1 bm  1.640,- 
Zmrzlinová gastronádoba / 1 ks  580,- 

Sada koleček  3.270,- 

GALAXY W-DL PP/U 



 
 

  
 

 
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: +5°C do +15°C  
                                  (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%) 
Chladivo:  R 290 
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: LED 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 
LED osvětlení 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: 
Teplotní registrátor s naprogramováním 
Systém skleněných polic 
Dodatečná police s úchyty 
Kolečka 
 
 

 

 

 

 

 

 

Označení modelu 
Počet 
polic 

Provedení 
Výstavní 

plocha (m2) 
Cena Kč bez DPH 

SW-1200 IV DR 10 lakované 2,87 84.050,- 

ATENA SW IV DR 



 
 

   
 

 
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 745 x šířka 745 x výška 1955 mm 
Rozměr dřevěné:   hloubka 770 x šířka 770 x výška 1955 mm 
Rozsah vnitřních teplot: +5°C do +15°C  
                                  (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%) 
Chladivo:  R 290 
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: LED 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 
LED osvětlení 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: 
Teplotní registrátor s naprogramováním 
Dodatečná police s úchyty 
Pojezdová kolečka s brzdou 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Označení modelu Systém 
polic 

Provedení Výstavní 
plocha (m2) 

Objem zařízení 
(dcm3) 

Cena Kč bez DPH 

SW-604L pevné  lakované 1,40 615 61.820,- 
SW-604L/o otočné lakované 1,40 615 66.690,- 
SW-604D pevné  dřevěné 1,40 615 78.910,- 

SW-604D/o otočné dřevěné 1,40 615 83.820,- 
Dodatečná police  sklo - -    580,- 
Komplet koleček kov + plast - - 3.270,- 

ATENA SW 604 



 
 

   
 

 
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: +5°C do +15°C  
                                  (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%) 
Chladivo:  R 290 
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: LED 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 
LED osvětlení 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: 
Teplotní registrátor s naprogramováním 
Dodatečná police s úchyty 
Kolečka 
 
 

Označení modelu Systém 
polic 

Provedení Výstavní 
plocha (m2) 

Objem zařízení 
(dcm3) 

Cena Kč bez DPH 

SW-504L pevné  lakované 1,23 572 61.820,- 
SW-504L/o otočné lakované 1,23 572 66.690,- 
SW-504D pevné  dřevěné 1,23 572 - 

SW-504D/o otočné dřevěné 1,23 572 - 
Dodatečná police  sklo - -    580,- 
Komplet koleček kov + plast - - 3.270,- 
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