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Моцарела - це розсольний сир, 
який на батьківщині в Італії готують 
для щоденного вживання в самому 
свіжому вигляді. Тому термін 
зберігання та продажу сиру 
моцарела обмежений.

Технологія приготування на 
кінцевому етапі передбачає 
занурення сиру в холодний розсіл. 
Обов'язкові умови збереження 
смакових якостей моцарели 
- температура не вище +7 °С і 
повне занурення в розсіл, інакше 
сир підсихає і псується. 

Холодильна вітрина Mozzarella 
оснащена герметичною 
нержавіючою ємністю для продажу 
сиру в холодному розсолі.

Рівень експозиційної поверхні 
регулюється в залежності від 
кількості пропонованого продукту 
і достатній для його повного 
занурення в розсіл.

Експозиційна ємність 
сегментована на три рівні 
частини за допомогою нержавіючих 
перегородок для продажу моцарели 
різного розміру і форми.

Mozzarella - спеціалізована 
холодильна вітрина для продажу 
італійського сиру моцарела.

Ідея вітрини - ефективна експозиція  і 
продаж італійського сиру моцарела з 
дотриманням температурних і санітарних 
умов, необхідних для його дозрівання та 
якості.



Всі частини вітрини, які можуть 
контактувати з солоною рідиною, 
виготовлені з нержавіючої сталі 
відповідної марки, що витримує 
агресивну дію солі. З цієї ж причини 
виробник не рекомендує фарбувати 
та обробляти вітрину декоративними 
матеріалами.

Вітрина оснащена автономною 
системою охолодження. 
Під’єднується до каналізації для 
зливу відпрацьованого розсолу і 
зручного миття ємності.

Температурний режим: +2/+6  °С
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Модель Габаритні 
розміри, мм

Темпера-
тура,

°С

Max охолоджува-
ний об`єм, л

Max корисний 
об`єм, л

Напруга,
В

Холодопродуктив-
ність, кВт

Енергоспожи-
вання, кВт-ч

Mozzarella - 
800 800*800*Н900

+2/+6
76 50

220
0,7 0,4

Mozzarella - 
900 900*900*Н900 100 60 0,75 0,46

Прямокутна форма вітрини 
Mozzarella забезпечує просте 
вбудовування в лінію традиційних 
холодильних прилавків для продажу 
гастрономії.

У стандартній комплектації: 

– автономна система охолодження 
і регулювання,

– система каналізаційного зливу,

– кришка з нержавіючої сталі.

Опція:

- кришка з прозорого акрилу.
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Aisberg забезпечує поставку вітрин в будь-
яку точку світу завдяки мережі 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)

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)

«Айсберг» Лтд. як виробник залишає за собою право змінювати технічні характеристики обладнання без попереднього повідомлення
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