
 
 

  
 

 
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  
 
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 
Rozměr (d x hl. x v)    

mm  
Cena Kč 
bez DPH 

C-09Gn / C-09Gnw 945 x 930/790 x 1370 52.060,- 

C-13Gn / C-13Gnw 1345 x 930/790 x 1370 57.520,- 

C-17Gn / C-17Gnw 1745 x 930/790 x 1370 62.290,- 

LPK CGnw 945 x 930/790 x 870 12.960,- 

LPK CGnw (prosklený) 945 x 930/790 x 870 14.590,- 

C-09Gn/w -nechlazená 945 x 930/790 x 1370 25.180,- 

C-13Gn/w -nechlazená 1345 x 930/790 x 1370 32.740,- 

C-17Gn/w -nechlazená 1745 x 930/790 x 1370 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  "EKO KŮŽE" 



 
 

 

 

 

 

CARMELLO CGn - verze  "EKO KŮŽE" 

CARMELLO CGn - verze  "MDF" 

STANDARD 

Příklad zabudované CARMELLO CGn 

Příklad zabudované CARMELLO CGn 


