A highly versatile promotional showcase offers a wide range of options, including a fresh fish
presentation version. With its removable base, it has the advantage that it can be easily moved
and placed with emphasis on food products.
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- Refrigeração estática com mesa fria;
- Microprocessador electrónico programável com
indicação de temperatura;
- Chassis desmontável e montado sobre rodízios com
travão;
- Vidros curvos / vidros planos;
-Rodízios (dois com travão).
- Interior e tampo de serviço em aço Inox AISI 304;
- Isolamento em poliuretano injectado “In Situ” - sem
CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos
produtos;
- Temperatura de funcionamento: 0ºC / +4ºC;
- Refrigerante: R134a, R290a;
Os modelos foram concebido para funcionamento
em condições de 25ºC e 60% de HR
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The models were designed for operation under
conditions of 25 ° C and 60% HR
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- Static refrigeration with cold deck;
- Electronically controlled with digital temperature
display;
- Curved glass / flat glass;
- Trolley with fitted castors included but can be
counter mounted;
-Castors (Two with brake).
- AISI 304 stainless steel and rear shelf;
- Insulation by injected polyurethane “In Situ” – 100%
CFC free;
- Internal illumination for better display;
- Temperature range: 0ºC / +4ºC;
- Refrigerant: R134a, R290a;

D I S P L A Y

LAVAGANTE

C O U N T E R S

Vitrine promocional de grande versatilidade, oferece uma vasta gama de opções, incluindo uma
versão para apresentação de peixe fresco. Com a sua base amovível, traz a vantagem de se poder colocar e deslocar com muita facilidade dando enfâse aos produtos alimentares.
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DADOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA
1255
977

LAVAGANTE

T [mm]

[mm]

ºC (3M1)

[m²]

1.00m

1,000

0.900

0.68

R134a/R290a

0÷+3

1.50m

1.500

1400

0.95

R134a/R290a

0÷+3

2.00m

2000

1900

1.22

R134a/R290a

0÷+3
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