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Sprzedaż napojów musi być rentowna. Decydującym czynnikiem jet tu przejrzysta ekspozycja towarów proponowanych klientom.

Barowy stół chłodniczy

z ciężkimi skrzyniami do napojów oraz beczkami.

2 x drzwi skrzydłowe i 1 komora zlewowa 300x500x300mm. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja
elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod
ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową
i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

The sale of beverages is a real money-maker. But to stimulate sales, it is essential that the beverages can be presented in a visible

Bar cooler

Ważnym elementem jest jednocześnie odpowiednio wytrzymała konstrukcja mebli chłodzących, niezbędna w kontakcie

and attractive fashion. At the same time, refrigeration appliances have to be durable and rugged enough to withstand contact
with heavy beverage crates and kegs.
•

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:
Temperatura / Temperature:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

wszystko pod ręką i łatwo dostępne
everything at hand and easily accessible

•

w zależności od potrzeb z drzwiami lub szufladami
depending on the needs with doors or drawers

•

Refrigerated counter with 2 doors and one basin, high-performance circulating air refrigeration and electronic
control system. Evaporator with easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed
refrigeration carcass, inside is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. Deep-drawn
base with reinforced ribs and incline toward the drainage groove. Without bateries and funnel.
1550x700x980 mm (LxDxH)
230V
440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
R134A

w komplecie z własnym chłodzeniem lub też do nabycia
z gotowym zaworem rozprężnym do centralnego chłodzenia

Barowy stół chłodniczy

complete with built-in cooling or with expansion valve ready
for remote cooling

2 x drzwi skrzydłowe i 2 komory zlewowe 300x500x300mm. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja
elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod
ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową
i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Sterownik / Electronic control

Bar cooler

Refrigerated counter with 2 doors and 2 basins, high-performance circulating air refrigeration and electronic
control system. Evaporator with easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed
refrigeration carcass, inside is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. Deep-drawn
base with reinforced ribs and incline toward the drainage groove. Without bateries and funnel.

Elektroniczne sterowanie z możliwością ręcznej regulacji temperatury i systemem alarmowym.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:
Temperatura / Temperature:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

1950x700x980 mm (LxDxH)
230V
440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
R134A

Electronic control with manually regulate the tempereture and alarm system.

Barowy stół chłodniczy
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

Szeroki zakres temperatur pracy z możliwością regulacji
A wide range of operating temperatures with adjustable
· temperatury wahają się od -2°C do +12°C
· sterownik z możliwością ręcznej regulacji

· temperature range from -2°C to +12°C
· electronic control with the possibility of manual adjustment

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas
· automatyczne samooczyszczanie się instalacji
chłodniczej np. lodu z parownika
· wykorzystanie gorącego gazu do odparowania
obniża zużycie energii elektrycznej

· automatic self-cleaning cooling installation
ice from evaporator
· use hot gas into the evaporation reduces the
consumption of elestricity

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

drzwi skrzydłowe, 2 bloki 2 szuflad o wyskości użytkowej 345mm każda i 2 komory zlewowe
300x500x300mm. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą
ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat
ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Bar cooler

Refrigerated counter with 1 doors, 2 sections of 2 drawers – useful height of each drawer 345mm and
2 basins, high-performance circulating air refrigeration and electronic control system. Evaporator with
easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside
is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. Deep-drawn base with reinforced ribs and
incline toward the drainage groove. Without bateries and funnel.
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:
Temperatura / Temperature:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

2500x700x980 mm (LxDxH)
230V
440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
R134A

Barowy stół chłodniczy

3 bloki 2 szuflad o wyskości użytkowej 345mm każda i 2 komory zlewowe 300x500x300mm. Cyrkulacja
chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus
chłodniczy pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. W blacie
wanienka z kratką ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Bar cooler

Refrigerated counter with 3 sections of 2 drawers – useful height of each drawer 345mm and 2 basins,
high-performance circulating air refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top. Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without bateries and funnel.
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:
Temperatura / Temperature:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

2500x700x980 mm (LxDxH)
230V
440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
R134A

Prezentujemy wybrane modele z gamy barowych stołów chłodniczych, kolejne modele i detale można znaleźć w naszym cenniku lub na www.krosno-metal.pl
This is an excerpt from our product range, further models and details can be found in our price list or on www.krosno-metal.pl
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