
MEDUSA
Montenegro

EFFECTIVE
TRADE

TECHNOLOGIES



Medusa Montenegro – лінія компактних 
вертикальних вітрин з вентильованим 
охолодженням.
Завдяки корпусу шириною 850мм ці вітрини 
забезпечують раціональне використання 
торгової площі у магазинах будь-яких 
форматів.
Енергоефективність досягнута застосуванням 
скляних дверей у стандартній комплектації.
Вітрини Medusa Montenegro виготовляються у 
двох модифікаціях:

– для виносного холодопостачання;
– з автономною системою холодопостачання.

Medusa Montenegro is a line of compact vertical 
displays with ventilated cooling.
Because of the cabinet width of 850 mm, these 
displays will provide rational use of the retail 
space in stores of any format.
Energy efficiency is ensured by the use of glass 
doors as standard.
Medusa Montenegro displays are available in two 
versions:

– for external refrigeration;
– with a built-in refrigeration system.

Medusa Montenegro – линия компактных 
вертикальных витрин с вентилируемым 
охлаждением.
Благодаря ширине корпуса 850мм эти витрины 
обеспечат рациональное использование 
торговой площади в магазинах любых 
форматов.
Энергоэффективность достигается 
применением стеклянных дверей в 
стандартной комплектации.
Витрины Medusa Montenegro выпускаются в 
двух модификациях:

– под выносное холодоснабжение;
– со встроенной системой холодоснабжения.

MEDUSA MONTENEGRO
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MEDUSA MONTENEGRO (REMOTE)

Стандартна комплектація:
– 5 рівнів полиць (P=500мм) з 

металевими тримачами цінника,
– верхнє led-освітлення,
– енергозберігаючі двері (Туреччина) – 

модифікація на вибір Замовника,
– інтелектуальна система відтавання,
– електронна панель управління,
– ТРВ, фільтр, соленоїд.

Стандартна обробка:
– всі частини вітрини, що контактують 

з продуктами, виконані з цинкованої 
сталі,

– внутрішнє оздоблення та фронтальні 
панелі пофарбовані в колір згідно 
палітри RAL на замовлення.

Стандартная комплектация:
– 5 уровней полок глубиной 

500 мм с металлическими 
ценникодержателями,

– верхнее led-освещение,
– энергосберегающие двери (Турция) – 

модификация по выбору Заказчика,
– интеллектуальная система 

оттаивания,
– электронная панель управления,
– ТРВ, фильтр, соленоид.

Стандартная отделка:
– все части витрины, контактирующие 

с продуктами, выполнены из 
оцинкованной стали,

– внутренняя отделка витрины и 
облицовочные панели окрашены в 
цвет согласно палитре RAL по выбору 
Заказчика.

Standard complete set:
– 5 levels of 500 mm shelves with metal price 

holders,
– top led lighting,
– energy saving doors (Turkey) – modification 

at the choice of the Customer,
– intelligent defrosting system,
– electronic control panel,
– TRV, filter, solenoid.

Standard finishing:
– all parts of the display in contact with 

products are made of galvanized steel,
– the interior decoration of the display 

and the facing panels are painted in a 
color according to the RAL palette at the 
customer's choice.

MEDUSA Montenegro
(REMOTE)
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MEDUSA MONTENEGRO (REMOTE)MEDUSA MONTENEGRO (PLUG-IN)

Стандартна комплектація:
– вбудована система охолодження,
– 5 рівнів полиць (Р=500мм) з 

металевими тримачами цінників,
– верхнє led-освітлення,
– енергозберігаючі двері (Туреччина) – 

модифікація на вибір Замовника,
– інтелектуальна система відтавання,
– електронна панель управління,
– ТРВ, фільтр, соленоїд. 

Стандартна обробка:
– всі частини вітрини, що контактують 

з продуктами, виконані з цинкованої 
сталі,

– внутрішнє оздоблення та фронтальні 
панелі пофарбовані в колір згідно 
палітри RAL на замовлення.

Стандартная комплектация:
– встроенная система охлаждения,
– 5 уровня полок глубиной 500 мм с 

металлическими ценникодержателями,
– верхнее led-освещение,
– энергосберегающие двери (Турция) – 

модификация по выбору Заказчика,
– интеллектуальная система оттаивания,
– электронная панель управления,
– ТРВ, фильтр, соленоид.

Стандартная отделка:
– все части витрины, контактирующие 

с продуктами, выполнены из 
оцинкованной стали,

– внутренняя отделка витрины и 
облицовочные панели окрашены в 
цвет согласно палитре RAL по выбору 
Заказчика.

MEDUSA Montenegro (PLUG-IN)

Standard complete set:
– build-in unite,
– 5 levels of 500 mm shelves with metal price 

holders,
– top led lighting,
– energy saving doors (Turkey) – modification 

at the choice of the Customer,
– intelligent defrosting system,
– electronic control panel,
– TRV, filter, solenoid.

Standard finishing:
– all parts of the display in contact with 

products are made of galvanized steel,
– the interior decoration of the display 

and the facing panels are painted in a 
color according to the RAL palette at the 
customer's choice.
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ENERGY SAVING DOORS (TURKEY)

Розкривні двері «Single Glass» 

Гравітаційні доводчики
Одне скло
ПВХ-профіль сірого/чорного кольору
Максимальний огляд продуктів у вітрині 
завдяки відсутності дверних рам та стійок
Без підсвічування та обігріву

Swing doors «Single Glass» 

Gravity hinge
One glass
PVC profile gray / black
Maximum visibility of products in the showcase 
due to the absence of door frames and pillars
Without backlight and heating

Распашные двери «Single Glass» 

Гравитационные доводчики
Одно стекло
ПВХ-профиль серого/черного цвета
Максимальный обзор продуктов в витрине 
благодаря отсутствию дверных рам и стоек
Без подсветки и обогрева

Розкривні двері «Full Glass»

Гравітаційні або торсіонні 
доводчики
Подвійний склопакет
Безрамна конструкція
Без обігріву, підсвічування (опція)
Колір: матовий сірий/матовий 
чорний

Распашные двери «Full Glass»

Гравитационные или 
торсионные доводчики
Двойной стеклопакет
Безрамная конструкция
Без обогрева, подсветка (опция)
Цвет: матовый серый/матовый 
черный

«Full Glass» swing doors

Gravity or torsion hinge
Double glazing
Frameless design
Without heating, backlight (option)
Color: matt gray / matt black

Розсувні двері «Sliding Doors»

Подвійний склопакет
Без обігріву, підсвічування (опція)
Колір: матовий сірий/матовий чорний

Sliding doors

Double glazing
Without heating, backlight (option)
Color: matt gray / matt black

Раздвижные двери «Sliding Doors»

Двойной стеклопакет
Без обогрева, подсветка (опция)
Цвет: матовый серый/матовый черный

energy

consumption
-45%

energy

consumption
-70%

energy

consumption
-50%
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panoramic 
sidewall 
(double-glazed)

sealed partition
(double-glazed / mirror)

mirrored 
sidewall

OPTIONS / ACCESSORIES

protective bumper from cartsrods and hooks from stainless steel for suspensionshelf lightingdoor lighting

stopper acrylicstopper wire 
price holder plastic
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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 Europe

Bucharest, Romania
Mob: +38 (050) 506-03-51

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

Сooling 
system

Length,
mm

Sidewall,
mm

Horizontal 
display surface, 

m2

Net 
volume, 

m3

Temperature 
class

Working 
temperature,

°С

Cooling capacity,
kW

Voltage,
V

Remote

1250 20/40
panoramic 
full glass,

solid,
mirrored 

3.9 1.35

3 0/+4

0.87

220

1875 5.9 2.01 1.32

2500 7.8 2.7 1.75

3750 11.7 4.05 2.62

1955 – 5.9 2.1 1.35

Plug-in

1250 20/40
panoramic 
full glass,

solid,
mirrored

3.8 1.1

3 0/+4

0.96

220
1875 5.6 1.65 1.42

2500 7.5 2.18 1.92

3750 11.25 3.27 2.88

Technical data MEDUSA MONTENEGRO

Aisberg delivers displays anywhere in the world 
through a chain of professional distribution companies 
that provide logistics, installation and service services.
Contact our regional managers: 

export.mail@aisberg.od.ua
(export orders)

sasha@aisberg.od.ua
(for orders from Ukraine and CIS countries)

kd@aisberg.od.ua
(for orders from Ukraine and CIS countries)

fatinar@aisberg.od.ua
(for orders from Armenia, Azerbaijan, Georgia)

Aisberg Ltd as the manufacturer reserves the right to change specifications without prior notice


