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ROZWIĄZANIE DLA WIELU WYZWAŃ / SOLUTION FOR MANY CHALLENGES

ZALETY 100% JAKOŚCI OD A DO Z / FEATURES 100% QUALITY FROM A TO Z

DOSTĘPNE WARIANTY / DANE TECHNICZNE

CZEMU SŁUŻY SCHŁADZANIE ODPADÓW?

AVAILABLE OPTIONS / TECHNICAL DATA

WHY SOLID WASTE REFRIGERATORS?

Podczas pracy w kuchni powstaje dużo odpadów żywnościowych, które w krótkim czasie mogą stać się siedliskiem
szkodników, bakterii oraz zarazków, a co za tym idzie powodować nieprzyjemne zapachy. Schładzarki odpadów
Rilling made by Krosno-Metal oferują optymalne warunki do przechowywania odpadów żywnościowych. Są wykonane
w całości ze stali nierdzewnej i cechuje je wysoka energooszczędność, która uzyskana została poprzez jednoczesne wypełnienie całego korpusu pianą poliuretanową. Izolowana podłoga stanowi standardowe wykonanie. Komora chłodnicza schładzarek odpadów Rilling made by Krosno-Metal została wykonana w wysokim standardzie higienicznym, aby
ułatwić czyszczenie. Oprócz wentylatora wewnątrz komory chłodniczej nie znajdują się żadne techniczne elementy.
Parownik zapianowany jest w tylnej ścianie.

Schładzarki odpadów Rilling made by
Krosno-Metal są dostępne w dwóch wariantach pojemności 120 oraz 240 litrów.
Waste refrigerators Rilling made by KrosnoMetal are available in two variants
of capacity - 120 and 240 liters.

Wszystkie modele mogą zostać wykonane
w wersji z własnym chłodzeniem/agregatem
lub bez agregatu, gotowe do podłączenia do
centralnego chłodzenia.
All models can be made in version with builtin cooling or without unit, ready for connection to the remote cooling.

Dla schładzarek odpadów, które będą ustawione na zewnątrz polecamy zamówienie
urządzenia w opcji z regulacją zimową.
For an outdoor installation a winter regulation is rekommended.

In kitchens large quantities of food waste arise that pose a significant risk of vermin, bacteria and germ after a short
time and beyond that spread unplesant odors. Solid waste refrigerators from Rilling made by Krosno-Metal provide
an optimal storage solution for food waste. They are entirely made of stainless steel. The high energy efficiency of the
cooling compartment is achieved by the high-pressure foaming in one step. The isolated compartment base is part of
the standard model. Rilling made by Krosno-Metal solid waste refrigerators are especially designed for reliable hygiene
and a fast and easy cleaning. The interior is free of any technique (except the ventilation fan). Completely embedded in
foamed insulation, the evaporator is installed in the back wall.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
KEY FEATURES

Całościowa izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem
Overall insulation of refrigerant foam PUR under high pressure
· takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację
i niskie zużycie energii elektrycznej
· rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą
gęstość i wytrzymałość mechaniczną

· such performance guarantees high insulation and
low electricity consumption
· core from polyurethane foam has a high density
and mechanical strength

Urządzenia wykonane w całości (wewnątrz i na zewnątrz) ze stali nierdzewnej
Furnishings are basically made entirely of stainless steel inside and outside
· wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża czas
użytkowania produktu i utrzymania czystości
· strony widoczne szlifowane matowo–wyklucza
odbicie światła i poprawia funkcjonalność

Izolowana podłoga oszczędza
energię!
Isolated floor saves energy!

· stainless steel and extended tyre time use the
product and keep clean
· all visible slides have a dull finish, therefore it is
easy to clean and improves funkctionality

Elektroniczne sterowanie z możliwością ręcznej regulacji temperatury
Electronic control with manually regulate the tempereture

1 x 120L

1 x 240L

Schładzarka odpadów na pojemnik o pojemności 120 litrów,
z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem
na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Schładzarka odpadów na pojemnik o pojemności 240 litrów,
z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem
na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 1 x 120 l
waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back
wall, with hinged poor-in aperture, electronic control.

Solid waste refrigerator for 1 x 240 l
waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back
wall, with hinged poor-in aperture, electronic control.

Wymiary / Dimensions:

1020x720x1060 mm (LxWxH)

Wymiary / Dimensions:

1020x870x1200 mm (LxWxH)

Zasilanie elektryczne / Electrics:

440W/230V

Zasilanie elektryczne / Electrics:

440W/230V

Pojemność / Capacity:

1x120

Pojemność / Capacity:

1x240

Temperatura / Temperature:

°C +2/+15

Temperatura / Temperature:

°C +2/+15

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R134A

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R134A

2 x 120L

2 x 240L

Schładzarka odpadów na 2 pojemniki o pojemności 120 litrów,
z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem
na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Schładzarka odpadów na 2 pojemniki o pojemności 240 litrów,
z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem
na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 2 x 120 l
waste bins, with foamed-in evaporator system in s/s
back wall, with hinged poor-in aperture, electronic.

Solid waste refrigerator for 2 x 240 l
waste bins, with foamed-in evaporator system in s/s back wall,
with hinged poor-in aperture, electronic control.

Komora wewnetrzna wolna od parownika – zapianowany w tylnej ścianie
Free interior – evaporator built in walls back

Wymiary / Dimensions:

1710x720x1060 mm (LxWxH)

Wymiary / Dimensions:

1710x870x1200 mm (LxWxH)

Zasilanie elektryczne / Electrics:

440W/230V

Zasilanie elektryczne / Electrics:

440W/230V

· zimne powietrze przemieszcza się
grawitacyjnie
· wykonanie przyjazne dla myjek
ciśnieniowych

Pojemność / Capacity:

2x120

Pojemność / Capacity:

2x240

Temperatura / Temperature:

°C +2/+15

Temperatura / Temperature:

°C +2/+15

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R134A

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R134A

Komora chłodnicza wykonana w wysokim standardzie higienicznym
Cooling chamber constructed to a high standard of hygiene
· dno komory z higienicznymi wyobleniami zaokrąglonymi narożnikami i krawędziami
· higieniczne wykonanie ułatwiające
czyszczenie

· bottom with radial fluting for hygiene , whithout
corner where soiling can accumulate
· hygienic - bottom easy cleaning

· the cold air moves up by gravity
· frindly pressure washers

ROZWIĄZANIE DLA WIELU WYZWAŃ / SOLUTION FOR MANY CHALLENGES

ZALETY 100% JAKOŚCI OD A DO Z / FEATURES 100% QUALITY FROM A TO Z

DOSTĘPNE WARIANTY / DANE TECHNICZNE

CZEMU SŁUŻY SCHŁADZANIE ODPADÓW?

AVAILABLE OPTIONS / TECHNICAL DATA

WHY SOLID WASTE REFRIGERATORS?

Podczas pracy w kuchni powstaje dużo odpadów żywnościowych, które w krótkim czasie mogą stać się siedliskiem
szkodników, bakterii oraz zarazków, a co za tym idzie powodować nieprzyjemne zapachy. Schładzarki odpadów
Rilling made by Krosno-Metal oferują optymalne warunki do przechowywania odpadów żywnościowych. Są wykonane
w całości ze stali nierdzewnej i cechuje je wysoka energooszczędność, która uzyskana została poprzez jednoczesne wypełnienie całego korpusu pianą poliuretanową. Izolowana podłoga stanowi standardowe wykonanie. Komora chłodnicza schładzarek odpadów Rilling made by Krosno-Metal została wykonana w wysokim standardzie higienicznym, aby
ułatwić czyszczenie. Oprócz wentylatora wewnątrz komory chłodniczej nie znajdują się żadne techniczne elementy.
Parownik zapianowany jest w tylnej ścianie.

Schładzarki odpadów Rilling made by
Krosno-Metal są dostępne w dwóch wariantach pojemności 120 oraz 240 litrów.
Waste refrigerators Rilling made by KrosnoMetal are available in two variants
of capacity - 120 and 240 liters.

Wszystkie modele mogą zostać wykonane
w wersji z własnym chłodzeniem/agregatem
lub bez agregatu, gotowe do podłączenia do
centralnego chłodzenia.
All models can be made in version with builtin cooling or without unit, ready for connection to the remote cooling.

Dla schładzarek odpadów, które będą ustawione na zewnątrz polecamy zamówienie
urządzenia w opcji z regulacją zimową.
For an outdoor installation a winter regulation is rekommended.

In kitchens large quantities of food waste arise that pose a significant risk of vermin, bacteria and germ after a short
time and beyond that spread unplesant odors. Solid waste refrigerators from Rilling made by Krosno-Metal provide
an optimal storage solution for food waste. They are entirely made of stainless steel. The high energy efficiency of the
cooling compartment is achieved by the high-pressure foaming in one step. The isolated compartment base is part of
the standard model. Rilling made by Krosno-Metal solid waste refrigerators are especially designed for reliable hygiene
and a fast and easy cleaning. The interior is free of any technique (except the ventilation fan). Completely embedded in
foamed insulation, the evaporator is installed in the back wall.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
KEY FEATURES

Całościowa izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem
Overall insulation of refrigerant foam PUR under high pressure
· takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację
i niskie zużycie energii elektrycznej
· rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą
gęstość i wytrzymałość mechaniczną

· such performance guarantees high insulation and
low electricity consumption
· core from polyurethane foam has a high density
and mechanical strength

Urządzenia wykonane w całości (wewnątrz i na zewnątrz) ze stali nierdzewnej
Furnishings are basically made entirely of stainless steel inside and outside
· wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża czas
użytkowania produktu i utrzymania czystości
· strony widoczne szlifowane matowo–wyklucza
odbicie światła i poprawia funkcjonalność

Izolowana podłoga oszczędza
energię!
Isolated floor saves energy!

· stainless steel and extended tyre time use the
product and keep clean
· all visible slides have a dull finish, therefore it is
easy to clean and improves funkctionality

Elektroniczne sterowanie z możliwością ręcznej regulacji temperatury
Electronic control with manually regulate the tempereture

1 x 120L

1 x 240L

Schładzarka odpadów na pojemnik o pojemności 120 litrów,
z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem
na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Schładzarka odpadów na pojemnik o pojemności 240 litrów,
z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem
na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 1 x 120 l
waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back
wall, with hinged poor-in aperture, electronic control.

Solid waste refrigerator for 1 x 240 l
waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back
wall, with hinged poor-in aperture, electronic control.

Wymiary / Dimensions:

1020x720x1060 mm (LxWxH)

Wymiary / Dimensions:

1020x870x1200 mm (LxWxH)

Zasilanie elektryczne / Electrics:

440W/230V

Zasilanie elektryczne / Electrics:

440W/230V

Pojemność / Capacity:

1x120

Pojemność / Capacity:

1x240

Temperatura / Temperature:

°C +2/+15

Temperatura / Temperature:

°C +2/+15

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R134A

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R134A

2 x 120L

2 x 240L

Schładzarka odpadów na 2 pojemniki o pojemności 120 litrów,
z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem
na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Schładzarka odpadów na 2 pojemniki o pojemności 240 litrów,
z parownikiem wbudowanym w tylną ścianę, zamykanym otworem
na odpadki, regulacją temperatury z wyświetlaczem cyfrowym.

Solid waste refrigerator for 2 x 120 l
waste bins, with foamed-in evaporator system in s/s
back wall, with hinged poor-in aperture, electronic.

Solid waste refrigerator for 2 x 240 l
waste bins, with foamed-in evaporator system in s/s back wall,
with hinged poor-in aperture, electronic control.

Komora wewnetrzna wolna od parownika – zapianowany w tylnej ścianie
Free interior – evaporator built in walls back

Wymiary / Dimensions:

1710x720x1060 mm (LxWxH)

Wymiary / Dimensions:

1710x870x1200 mm (LxWxH)

Zasilanie elektryczne / Electrics:

440W/230V

Zasilanie elektryczne / Electrics:

440W/230V

· zimne powietrze przemieszcza się
grawitacyjnie
· wykonanie przyjazne dla myjek
ciśnieniowych

Pojemność / Capacity:

2x120

Pojemność / Capacity:

2x240

Temperatura / Temperature:

°C +2/+15

Temperatura / Temperature:

°C +2/+15

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R134A

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R134A

Komora chłodnicza wykonana w wysokim standardzie higienicznym
Cooling chamber constructed to a high standard of hygiene
· dno komory z higienicznymi wyobleniami zaokrąglonymi narożnikami i krawędziami
· higieniczne wykonanie ułatwiające
czyszczenie

· bottom with radial fluting for hygiene , whithout
corner where soiling can accumulate
· hygienic - bottom easy cleaning

· the cold air moves up by gravity
· frindly pressure washers
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