
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ 

PRO PRODEJNY POTRAVIN 

 

Vybrali jsme pro Vás TOP chladicí a mrazicí zařízení pro prodejny potravin, které jsou mezi 

zákazníky velmi oblíbené díky skvělému poměru cena / výkon. 

Chladicí prosklená skříň 
doporučená cena bez DPH:  

14 590 Kč  
 

ventilované chlazení, automatické odtávání, termostat, 
vnitřní osvětlení, zámek, roštové police, zadní kolečka, 

nelze měnit otevírání dveří, 
Rozměry Š x H x V (cm): 59,5 x 64 x 184 

 
 
 

Mrazicí ostrov - lze spojit do sestavy 
doporučená cena bez DPH:  

45 890 Kč  
 

elektronický termostat, automatické odmrazování, velký 
úložný prostor, nastavitelné nožky, LED osvětlení 

vnitřního prostoru, narážecí lišty, světelná plocha na 
reklamu, přepážky, kolečka, drátěný systém 

 
Rozměry Š x H x V (cm) 

185,6 x 85,8 x 89 

 

 

Pultové mrazničky 
doporučená cena bez DPH:  

od 12 680 Kč  
 

digitální teploměr (verze /02), vestavěný agregát, statické 
chlazení, manuální odmrazování, mechanický termostat, 
síla izolace stěny 65 mm, bílé opláštění, uvnitř ALU, okraj 

bílý, šedý, červený nebo modrý, zámek, kolečka 
 

Rozměry Š x H x V (cm) 
různé šířky x 61 nebo 68 x 87 

 
 
 

NORDline FS 2380 

Byfal ARO s rovným sklem NORDline UMD 1850 FR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chladicí skříň NORDline UR se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Na police lze pokládat i těžší váhy,  

nosnost každé police je až 25 kg! Roštové police unesou např. také přepravky s lahvovým pivem. 

doporučená cena bez DPH: 19 790 Kč 

ventilované chlazení, automatické 
odtávání, digitální termostat, 

zabudovaný zámek, roštové police, lze 
měnit otevírání dveří, snadno 

vyměnitelné těsnění, vnitřní prostor 
přizpůsoben rozměrům GN 2/1, 4 

roštové police 
 

Rozměry Š x H x V (cm) 
vně: 78 x 70 x 189,5 
uvnitř: 65 x 58 x 166 

 

V nabídce máme tyto chladicí skříně i s prosklenými 

dveřmi, případně s nerezovým opláštěním.  

K dispozici jsou také mrazicí skříně NORDline UF. 

 

Pultová chladicí vitrína 

doporučená cena bez DPH: 25 960 Kč 

ventilované chlazení, vestavěný 

agregát, automatické odtávání, 

digitální termostat, dvojité sklo, 

prosklené boky, 2 nastavitelné police, 

zadní posuvné dveře, horní LED 

osvětlení vitríny 

Rozměry Š x H x V (cm): 

121,7 x 59 x 68,5 

 

Chladicí obslužné ventilované vitríny 

doporučená cena bez DPH: od 45 980 Kč 

ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické 

odtávání, digitální termostat, teplotní rozsah 0 až +6 °C, 

automatické odtávání, odtávací tyč pod výparníkem, 

vyhřívané čelní sklo, vnitřní skleněná clona proti mlžení, 

osvětlení vitríny a nerezová výstavní plocha, bočnice ABS, 

úložný prostor nerez, odkládací deska nerezová (na 

objednávku žula - granit), zadní plexi krytí, chromová tyč 

proti nárazu 

Rozměry Š x H x V (cm): 

šířky 108/133/158/208/258/308/383 x 115/120(TL) x 125 

NORDline UR 600 

NORDline RTW 201 

JUKA HAWANA W – různé šířky 

Více informací o vyobrazených produktech u svého prodejce, chyby a omyly v textu a ve vyobrazení vyhrazeny. 


