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«Айсберг» розширює лінію компактного холоду. Нові холодильні вітрини Medusa Horizont 
шириною 710мм призначені для ефективної організації торгового простору в магазинах будь-
яких форматів, зокрема, в делікатесних, малоформатних маркетах і магазинах «біля дому».

Aisberg is expending the compact cooling line. The new wall cabinets Medusa Horizont with 710mm 
case width allows to organize the trade area in stores of differnt formats. Particularly they are deli-
stores, convenience stores and small-format shops «nearby house».

«Айсберг» расширяет линию компактного холода. Новые холодильные витрины Medusa Horizont 
шириной 710мм позволяют эффективно организовать торговое пространство в магазинах любых 
форматов, в частности, в деликатесных, малоформатных маркетах и магазинах «у дома».

Стандартна комплектація вітрини Medusa Horizont:
4 полки, верхнє люмінесцентне освітлення, скляні 
енергозберігаючі двері (модифікація за вибором Замовника).

The standard complete set of refrigeration cabinet Medusa Horizont: 
4 shelves, overhead luminous lighting, energy-saving glass doors 
(modifications on the Customer's choice).

В стандартную комплектацию витрины Medusa Horizont входят: 
4 полки, верхняя люминесцентная подсветка, стеклянные 
энергосберегающие двери (модификация по выбору Заказчика).E F F E C T I V E   T R A D E   T E C H N O LO G I E S
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Medusa Cube Horizont Maxi island

Medusa Cube Horizont island

Medusa Cube Horizont Maxi
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Холодильна вітрина Medusa Cube Horizont з 
внутрішньою обробкою з нержавіючої сталі і 
п'ятьма полицями (опція).

Refrigeration cabinet Medusa Cube Horizont with 
stainless steel finish and five shelves (option).

Холодильная витрина Medusa Cube Horizont с отделкой 
из нержавеющей стали и пятью полками (опция).
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Двостороння острівна версія Medusa Horizont може бути успішно застосована в 
центрі торгового залу супермаркетів і гіпермаркетів, а також в проектних рішеннях, де 
лінія стелажів має бути продовжена холодильними вітринами.

The double side island version of Medusa Horizont can be successfully used in the 
center of supermarket's trade hall and in project decisions where the line of shelves can be 
continued by the refrigeration cabinets.

Двухсторонняя островная версия Medusa Horizont может быть успешно применена 
в центре торгового зала супермаркетов и гипермаркетов, а также в проектных 
решениях, где линия стеллажей должна быть продолжена холодильными витринами.
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Medusa Horizont Maxi island

Medusa Horizont island
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Острівна версія холодильної вітрини Medusa Horizont з 
торцевим модулем і п'ятьма полицями (опція).

Island version of refrigeration cabinet Medusa Horizont with 
head case and five shelves (option).

Островная версия холодильной витрины Medusa Horizont с 
торцевым модулем и пятью полками (опция).
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Модифікації енергозберігаючих дверей для вітрин Medusa Horizont
Modifications of the energy-saving doors for Medusa Horizont cabinets

Модификации энергосберегающих дверей для витрин Medusa Horizont
Аксесуари  /  Options  /  Аксессуары

Розсувні енергозберігаючі двері 
зі склопакетом

Energy-saving sliding doors with 
glass pack

Раздвижные энергосберегающие 
двери со стеклопакетом

Розкривні енергозберігаючі 
двері зі склопакетом

Energy-saving swing doors with 
glass pack

Распашные энергосберегающие 
двери со стеклопакетом

Розкривні енергозберігаючі тонкі 
двері з одним склом

Energy-saving slim swing doors 
with single glass

Распашные энергосберегающие 
тонкие двери с одним стеклом

Акрилові обмежувачі для полиць h=50мм, напівкруглі цінникотримачі, освітлення полиць

Acrylic barriers for the shelves h=50mm, half-round shelf price holders, shelf lighting

Акриловые ограничители для полок h=50мм, полукруглые ценникодержатели, подсветка полок

Металеві обмежувачі для полиць 
h=60мм, освітлення полиць

Metallic barriers for the shelves 
h=60mm, shelf lighting

Металлические ограничители 
для полок h=60мм, подсветка 
полок



Medusa Horizont 910

Medusa Cube Horizont 910

Medusa Horizont 910 Maxi

Medusa Cube Horizont 910 Maxi
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«Aisberg» Ltd.
3,  O vidiopolskaya doroga
Odessa,  65036,  Ukraine
Ph./fax:  +38 (0482) 32-35-28,
    +38 (0482) 32-35-29
aisberg@aisberg.od.ua
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