
FAST-FOOD LINE
Індивідуальні технічні рішення
для ефективної торгівлі



CUBE PIZZA Slim
холодильна вітрина

Fast-food лінії • Лінії видачі готової їжі • Fresh-зони в супермаркетах - комплектуються за індивідуальними замовленнями
Технічний каталог обладнання (посилання)    •••    Фотокаталог індивідуальних розробок Aisberg Ltd (посилання)

CUBE TC Slim
гаряча вітрина 
для демонстрації 
готових страв

CASPIY CUBE Slim
холодильна вітрина 
самообслуговування

CUBE N Slim
нейтральний 
сервісний модуль

CUBE SO Slim (Fast-Food)
холодильна вітрина з 
вбудованим технологічним 
обладнанням

https://www.aisberg.com/wp-content/uploads/2018/10/aisberg_sketches.pdf
https://www.aisberg.com/wp-content/uploads/2020/02/aisberg_customized_solutions.pdf


охолоджувана панель 
контейнерів для 
інгредієнтів

висувні охолоджувані 
шухляди з нержавіючої 
сталі

вбудований 
холодильний агрегат





вбудований 
марміт для 
картоплі фрі

вбудований 
фритюр

висувна охолоджувана 
шухляда з нержавіючої 
сталі





охолоджувана панель 
контейнерів для 
інгредієнтів

вбудований 
фрай-топ

led-освітлення

робоча поверхня 
з каменю або 
нержавіючої сталі



висувні охолоджувані 
шухляди з 
нержавіючої сталі

гаряча вітрина 
+30/+90 °С

вбудований 
фрай-топ



верхній 
інфракрасний 
обігрівач

дві скляних полиці 
300 та 400мм

нахилена експозиційна 
поверхня забезпечує 
максимальний огляд 
продуктів

+30/+90 °С

CUBE TC Slim
гаряча вітрина 
для демонстрації 
готових страв

CASPIY CUBE Slim
холодильна вітрина 
самообслуговування





Лінія приготування та роздачі 
готової їжі, супермаркет 
Мегамаркет, Україна



Лінія роздачі готової їжі, 
супермаркет Велмарт, Україна



Лінія приготування піци 
та грузинської випічки в 
супермаркеті, Грузія



Лінія приготування боорсоків 
та млинців, супермаркет 
Фрунзе, Киргизстан



Приготування та продаж 
піци на замовлення гостей, 
супермаркет Сільпо, Україна



Технічний каталог обладнання Aisberg Ltd 
(посилання)

Фотокаталог індивідуальних розробок Aisberg Ltd 
(посилання)
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Aisberg забезпечує поставку вітрин в будь-яку 
точку світу завдяки мережі з 27 професійних 
дистриб'юторських компаній, які здійснюють 
логістичні, монтажні та сервісні послуги. 
Звертайтеся до наших регіональних менеджерів: 

leyla@aisberg.od.ua
(всі запитання щодо експорту обладнання)

aisberg.europe@aisberg.od.ua
(для замовлень з Європи)

sasha@aisberg.od.ua
(для замовлень з України та країн СНД)

kd@aisberg.od.ua
(для замовлень з України та країн СНД)

fatinar@aisberg.od.ua
(для замовлень з Арменії, Азербайджану, Грузії)

Aisberg Ltd

3, Ovidiopolska doroga
Odesa, 65036, Ukraine
Ph./fax: +38 (0482) 32-35-27, -28, -29

aisberg@aisberg.od.ua
www.aisberg.com

Aisberg Europe

Bucharest
Romania
Mob: +40 (729) 00-44-43
Mob: +38 (050) 506-03-51

aisberg.europe@aisberg.od.ua
www.aisberg.com

Aisberg – провідний український виробник 
холодильного обладнання з 1989 року.
Ми об'єднали команду дизайнерів, кращих 
інженерів і конструкторів, а також створили 
власну випробувальну лабораторію і 
виробничу базу, щоб виробляти унікальні 
рішення і спеціальне обладнання для 
кожного Клієнта.

https://www.aisberg.com
https://www.aisberg.com
https://www.aisberg.com

