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CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR RETAIL

Нова модифікація холодильної вітрини Medusa Combi з висувною експозиційною
поверхнею для продажу м'яса і птиці в режимі самообслуговування.
Два охолоджуваних об'єма. Верхній об'єм призначений для упакованого товару. Нижній з
висувною експозиційною поверхнею - для вагового товару, який покупець може самостійно
вибирати і зважувати.
Температурний режим -1/+4 °С.
Підключається до централізованої системи холодопостачання.
У стандартній комплектації:
- корпус і всі частини вітрини, що контактують з продуктами, виготовлено з оцинкованої сталі
- фарбування в будь-який колір згідно RAL
- led-освітлення верхнього і нижнього об'єму
- енергозберігаючі скляні двері і кришки
- загартовані безпечні стекла і склопакети
- алюмінієвий бампер
- контролери, теплорегулюючі і соленоїдні вентилі Danfoss (Данія)/Carel (Італія).
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Висувна експозиційна поверхня забезпечує простоту та зручність завантаження продуктів в
ящиках і контейнерах.
Максимальний огляд продуктів у вітрині досягається висотою експозиційних «вікон» і освітленням
верхнього і нижнього об'ємів.
Опції:
- експозиційна поверхня з харчової нержавіючої сталі
- підсвічування полиць
- фарбування бампера в будь-який колір згідно RAL
- декорування фронтальних панелей вітрини «під дерево».

Технічні характеристики MEDUSA Combi with pull-out case
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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 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:
export.mail@aisberg.od.ua
(всі запитання щодо експорту обладнання)
leyla@aisberg.od.ua
(всі запитання щодо експорту обладнання)

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.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)

