
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

             Typ „S“                 Typ „S AG“            Typ „S 1200 / 1400“             Typ „S 1200 / S1400 AG“ 

rozsah pracovní teploty: -1°C do +8°C 
úsporný chladicí agregát, R507 
automatické odtávání, plné dveře 
statické chlazení (ventilované za příplatek)  
vnější provedení odolný bílý lak 
vnitřní prostor mačkaný hliník 
typ S500 a S700 – 5 ks stavitelných roštů 
typ S1200 a S1400 – 10 ks stavitelných roštů 
verze „S AG“  
– auto odpař. kondenzátu, agregát nahoře 
 
 
 
 
 
rozsah pracovní teploty: -1°C do +8°C                
úsporný chladicí agregát, R507 
automatické odtávání, plné dveře 
ventilované chlazení 
zásuvy pro gastronádoby hl.20-200 mm  
agregát umístěn v horní části 
automatické odpařování kondenzátu 
typ S700 – 5 ks roštů GN2/1 (650 x 530 mm) 
typ S1400 – 10 ks roštů GN2/1 (650 x 530 mm) 
- STANDARD - provedení vevnitř nerez, vně bílý lak  
- INOX – provedení vevnitř nerez, vně nerez 

 
Doplatky: 
- cenovkové lišty pro 5 ks polic   470,- Kč  
- cenovkové lišty pro 10 ks polic     940,- Kč 
- ventilovaná verze jednodveřové lednice                 1 180,- Kč 
- ventilovaná verze dvoudveřové lednice                  1 780,- Kč 
- 1 ks police navíc pro lednici   310,- Kč  
- 1 ks police navíc pro lednici (pro vyšší zátěž)  480,- Kč  
- 1 ks police navíc pro lednici (nerezová)                 1 110,- Kč  
- vnitřní nerezové provedení lednice S700                 4 600,- Kč  
- vnější nerezové provedení lednice S700                 6 100,- Kč  
- vnitřní nerezové provedení lednice S1200                 7 700,- Kč  
- vnější nerezové provedení lednice S1200                 9 000,- Kč 
- vnitřní nerezové provedení lednice S1400                 9 000,- Kč  
- vnější nerezové provedení lednice S1400               10 000,- Kč 
- pevné vertikální předělení IIK                  1 650,- Kč 
- pevné vertikální předělení IIK nerezové                 3 680,- Kč 
- barevné provedení jednodveřové lednice dle RAL 570,- Kč 
- barevné provedení dvoudveřové lednice dle RAL                 1 120,- Kč 
- nerezové dno lednice S1200 a S1400                    2 360,- Kč  
- zámek jednodveřové lednice   410,- Kč 
- zámek dvoudveřové lednice                   810,- Kč 

- teplotní registrátor (USB)                   3 730,- Kč 

Typ Rozměry (mm) Cena Kč bez DPH                   

S500 / S500 AG 655 x hl.725/795 x v2000 24.690,- 

S700 / S700 AG 830 x hl.725/795 x v2000 26.590,- / 27.160,- 

S1200 / S1200 AG 1420 x hl.725/795 x v2000 32.340,- / 33.030,- 

S1400 / S1400 AG 1620 x hl.725/795 x v2000 33.030,- / 33.730,- 

Typ Rozměry (mm) Cena Kč bez DPH                   

S700 G AG 720 x hl.860 x v2000 28.850,- 

S700 G AG INOX 720 x hl.860 x v2000 40.050,- 

S1400 G AG 1450 x hl.860 x v2000 45.630,- 

S1400 G AG INOX 1450 x hl.860 x v2000 54.670,- 


