CARNES & CHARCUTATIA
MEAT

The STUART showcase line is a complete and flexible display solution for equipping small and
medium sized food stores. The STUART model is produced in a wide range of models, offering
great flexibility for modern medium and large business commerce. It includes a large number of
solutions for different product categories and a sleek, innovative design that ensures maximum
visibility of the products on display so that they become the center of attention.

SNACK´S
LATICINIOS
MILK PRODUCTS
BEBIDAS
DRINKS

- Refrigeração pelo sistema de circulação natural de ar
ou ventilada;
- Microprocessador electrónico programável com
indicação de temperatura;
- Ciclos de descongelação automáticos;
- Modelo standard incluí prateleira e acrilicos;
- Construção modular com possibilidade de montagem
em canal (só por encomenda);
- Tabuleiros e tampo de serviço em aço inox AISI 304;
- Isolamento em poliuretano injectado – sem CFC;
- Iluminação interior para melhor apresentação dos
produtos;
- Temperatura de funcionamento :
Estática +2ºC/+6ºC
Ventilada +2ºC/+4ºC
- Refrigerante R134a, R290a;
Os modelos foram concebido para condições de
funcionamento de 25ºC e 60% HR

The models were designed for operation under
conditions of 25 ° C and 60% HR

TALHO
BUTCHER´S

PADARIA & PASTELARIA
BAKERY

/

MINI MERCADO
MINI MARKET

- Refrigeration system utilizes natural air circulation or
ventilated
- Electronically controlled with digital temperature
display
- Fully automatic operation
- Intermediate ambient shelf as standard and acrylics
- Multiplexable runs available (factory order only)
- Stainless steel interior rear shelf and decks AISI 304
- Insulation by injected polyurethane “In Situ” – 100%
CFC free;
- Internal illumination for better display;
- Temperature range :
Static +2ºC / +6ºC
Ventilated +2ºC / +4ºC
- Refrigerant R134a, R290a;

C O U N T E R S

STUART

D I S P L A Y

A linha de vitrinas STUART é uma solução completa e flexível de expositores para equipar lojas
alimentares de pequena e média dimensão. O modelo STUART é produzido numa vasta gama
de modelos, oferecendo uma grande flexibilidade para o comércio moderno vocacionado para
médios e grandes negócios. Inclui um grande número de soluções para diferentes categorias
de produtos e um elegante e inovador design que garante a máxima visibilidade dos produtos
expostos de modo a que estes se tornem o centro das atenções
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V I T R I N E S

DADOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA
ºC (3M1)

T [mm]

[mm]

[m²]

950

900

VENT.-0.64
EST.-0.60

R134a/R290a

+2÷+6
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1.50m

1450

1400

VENT.-0.98
EST.-0.92

R134a/R290a

+2÷+6

2.00m

1950

1900

VENT.-1.32
EST.-1.24

R134a/R290a

+2÷+6

2.50m
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2400

VENT.-1.66
EST.-1.56

R134a/R290a

+2÷+6

3.00m

2950

2900

VENT.-1.93
EST.-1.82

R134a/R290a

+2÷+6
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