
 
 

  
 

 
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) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení modelu 
Rozměr (d x hl. x v)    

mm  
Cena Kč bez 

DPH 

C-12G 1230 x 920 x 1380 39.740,- 

C-14G 1430 x 920 x 1380 40.950,- 

C-16G 1630 x 920 x 1380 44.300,- 

C-20G 2030 x 920 x 1380 48.980,- 

LPK SPC (rovný) 1000 x 920 x 870 12.060,- 

SPC NW (vnitřní roh) 900 x 920 x 870 9.950,- 

SPC NZ (vnější roh) 850 x 920 x 870 10.310,- 

LPK SPC WW 1000 x 920 x 1320 10.110,- 

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 37.820,- 

C-14 1430 x 930 x 1350 39.040,- 

C-16 1630 x 930 x 1350 42.990,- 

C-20 2030 x 930 x 1350 46.350,- 

Sweet C-G - varianta s plast. soklem 

Sweet C - varianta s rovným sklem 

Sweet C - varianta s rovným sklem 

Sweet CG - příklad sestavy 


