TEMPERATURA I CENY W DÓŁ,
MOŻLIWOŚCI W GÓRĘ!
SZAFY i STOŁY CHŁODNICZE i MROŹNICZE

SZAFY CHŁODNICZE i MROŹNICZE
• Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna
z wysokogatunkowej, kwasoodpornej stali
nierdzewnej AISI 304
• Nowy ekologiczny i energooszczędny czynnik
chłodniczy R290
• Elektroniczny wyświetlacz ułatwiający ustawienie
i kontrolę temperatury zadanej i rzeczywistej
• Drzwi zamykane na klucz
• Chłodzenie dynamiczne dla szybszego
i równomiernego rozprowadzenia temperatury
wewnątrz komory
• Izolacja o grubości 60 mm doskonale zapewnia
utrzymanie temperatury
• Ergonomiczny, profilowany na całej wysokości
drzwi uchwyt, ułatwiający ich otwieranie
• Kółka umożliwiające mobilność szafy
• Wyposażenie standardowe– po 3 półki (ruszt GN
2/1) na każde drzwi szafy, o nośności ok. 40 kg
każda (przy równomiernym obciążeniu półki)
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
(tylko modele jednodrzwiowe)
• Oświetlenie LED
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LATA

GWARANCJI

233580

kod
typ
pojemność

l

wymiary
wymiary komory

mm
mm

zakres temp.
moc/napięcie

°C
W/V

wymiary półek

mm

czynnik chłodniczy
waga
kg
system chłodzenia
materiał obudowy
PLN
CENA GRAFEN
CENA PROMOCYJNA PLN

234778

szafa chłodnicza, 1-drzwiowa
650

233597

szafa mroźnicza, 1-drzwiowa
650

234785

szafa chłodnicza, 2-drzwiowa
1300

szafa mroźnicza, 2-drzwiowa
1300

740x830x(H)2010

740x830x(H)2010

1480x830x(H)2010

1480x830x(H)2010

624x702x(H)1401
od -2 do +8

624x702x(H)1401
od -18 do -22

1364x702x(H)1401
od -2 do +8

1364x702x(H)1401
od -18 do -22

215/230

480/230

395/230

765/230

534x650

534x650

534x650

534x650

R290

R290

R290

134
dynamiczny

126
dynamiczny

188
dynamiczny

stal nierdzewna
4 159,3 535,15

AISI
304

stal nierdzewna
5 299,4 504,15

AISI
304

stal nierdzewna
6 199,5 579,10

R290

AISI
304

201
dynamiczny
stal nierdzewna
6 599,6 269,05

AISI
304

SZAFY CHŁODNICZE i MROŹNICZE
• Ulepszone wnętrze komory pokryte
proszkowo malowanym aluminium
zamiast ABS
• Zewnętrzna obudowa wykonana z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej
• Nowy ekologiczny i energooszczędny
czynnik chłodniczy R290
• Elektroniczny wyświetlacz ułatwiający
ustawienie i kontrolę temperatury
zadanej i rzeczywistej
• Drzwi zamykane na klucz
• Ergonomiczny, profilowany na całej
wysokości drzwi uchwyt, ułatwiający ich
otwieranie
• Możliwość zmiany kierunku otwierania
drzwi
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LATA

GWARANCJI

ULEPSZONE WNĘTRZE
KOMORY POKRYTE
ALUMINIUM ZAMIAST
WARSTWĄ ABS

234907

kod
typ
pojemność

l

wymiary
wymiary komory

mm
mm

zakres temp.
moc/napięcie

°C
W/V

wymiary półek

mm

czynnik chłodniczy
waga

kg

system chłodzenia
materiał obudowy
CENA GRAFEN

ULEPSZONE WNĘTRZE
KOMORY POKRYTE
ALUMINIUM ZAMIAST
WARSTWĄ ABS

PLN

CENA PROMOCYJNA PLN

szafa chłodnicza, 1-drzwiowa
400

234921
szafa mroźnicza, 1-drzwiowa
400

235157
szafa chłodnicza, 1-drzwiowa
600

234938
szafa mroźnicza, 1-drzwiowa
600

600x640x(H)1860

600x640x(H)1860

780x740x(H)1900

780x740x(H)1900

480x475x(H)1614
od -2 do +8

480x475x(H)1614
od -18 do -22

660x570x(H)1652
od -2 do +8

660x570x(H)1652
od -18 do -22

245/230

350/230

260/230

350/230

460x450

-

640x508

-

R290

R290

80

84

110

110

statyczny,
wspomagany wentylatorem

statyczny

statyczny,
wspomagany wentylatorem

statyczny

stal nierdzewna
3 019,-

stal nierdzewna
3 489,-

stal nierdzewna
3 749,-

stal nierdzewna
2 679,2 277,15

2 566,15

R290

2 965,65

R290

3 186,65

SZAFY CHŁODNICZE i MROŹNICZE
• Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej
• Możliwość zmiany kierunku otwierania
drzwi
• Elektroniczny wyświetlacz ułatwiający
ustawienie i kontrolę temperatury
zadanej i rzeczywistej
• Drzwi zamykane na klucz
• Ergonomiczny, profilowany na całej
wysokości drzwi uchwyt, ułatwiający ich
otwieranie
• W zestawie występują półki
(234891 - 3 szt.) lub kosze (234914 - 2 szt.)
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LATA

GWARANCJI

kod
typ
pojemność

l

wymiary
wymiary komory

mm
mm

zakres temp.

°C
W/V

moc/napięcie
wymiary półek

mm

czynnik chłodniczy
waga

234914
szafa mroźnicza, podblatowa, 1-drzwiowa

161

121

595x628x(H)830

595x628x(H)830

527x487x(H)697
od -2 do +8

489x479x(H)667
od -18 do -22

142/230

100/230

góra: 515x420, dół: 515x292

góra: 478x450, dół: 478x295

R600a

R600a

51

51

system chłodzenia

statyczny, wspomagany wentylatorem

statyczny

materiał obudowy

stal nierdzewna

stal nierdzewna

2 599,-

2 329,-

2 209,15

1 979,65

CENA GRAFEN

kg

234891
szafa chłodnicza, podblatowa, 1-drzwiowa

PLN

CENA PROMOCYJNA PLN

STOŁY CHŁODNICZE i MROŹNICZE
• Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna z wysokogatunkowej, kwasoodpornej stali nierdzewnej AISI 304
• Nowy ekologiczny i energooszczędny czynnik chłodniczy R290
• Elektroniczny wyświetlacz ułatwiający ustawienie i kontrolę
temperatury zadanej i rzeczywistej
• Komora na ruszty i blachy GN 1/1 (w układzie wzdłużnym)
• Ergonomiczny profilowany uchwyt ułatwiający otwieranie drzwi
- W zestawie po 1 półce na drzwi
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LATA

GWARANCJI

234877

kod
typ

234884

stół chłodniczy 2-drzwiowy
z agregatem dolnym i blatem roboczym

stół chłodniczy 3-drzwiowy
z agregatem dolnym i blatem roboczym

pojemność

l

wymiary

mm

900x700x(H)850

1365x700x(H)850

wymiary komory mm

830x595x(H)544

1295x595x(H)455

od +2 do +8

od +2 do +8

170/230
333x530

240/230
333x530

R600a

R290

zakres temp.

°C

moc/napięcie

W/V
mm

wymiary półek

240

czynnik chłodniczy
waga

kg

368

system chłodzenia

81
statyczny, wspomagany wentylatorem

materiał obudowy

stal nierdzewna
PLN

2 799,-

CENA PROMOCYJNA PLN

2 379,15

CENA GRAFEN

kod
typ

104
statyczny, wspomagany wentylatorem

AISI
304

stal nierdzewna
3 999,-

AISI
304

3 399,15

234792

234822

234808

234839

stół chłodniczy, 2-drzwiowy

stół mroźniczy, 2-drzwiowy

stół chłodniczy, 3-drzwiowy

stół mroźniczy, 3-drzwiowy

282

282

417

417

pojemność

l

wymiary

mm

1360x700x(H)950

1360x700x(H)950

1795x700x950

1795x700x950

zakres temp.

°C

od -2 do +8

od -18 do -22

od -2 do +8

od -18 do -22

moc/napięcie
wymiary półek

W/V
mm

215/230
333x530

520/230
333x530

230/230
333x530

560/230
333x530

R290

R290

R290

R290

105

107

121

107

dynamiczny

dynamiczny

dynamiczny

dynamiczny

czynnik chłodniczy
waga

kg

system chłodzenia
materiał obudowy
CENA GRAFEN

stal nierdzewna
PLN

CENA PROMOCYJNA PLN

4 249,-

3 611,65

AISI
304

stal nierdzewna
5 799,-

4 929,15

AISI
304

stal nierdzewna
4 699,-

4 229,10

AISI
304

stal nierdzewna
6 899,-

5 864,15

AISI
304

STOŁY CHŁODNICZE i MROŹNICZE

• Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna z wysokogatunkowej, kwasoodpornej stali nierdzewnej AISI 304
• Nowy ekologiczny i energooszczędny czynnik chłodniczy R290
• Elektroniczny wyświetlacz ułatwiający ustawienie i kontrolę
temperatury zadanej i rzeczywistej
• Komora na ruszty i blachy GN 1/1 (w układzie wzdłużnym)
• Ergonomiczny profilowany uchwyt ułatwiający otwieranie drzwi
- W zestawie po 1 półce na drzwi
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LATA

GWARANCJI

kod

234815

typ

stół chłodniczy, 4-drzwiowy

pojemność

l

wymiary

mm

2230x700x(H)950

wymiary komory

mm

1669x580x(H)564

zakres temp.

°C

od -2 do +8

moc/napięcie

W/V
mm

wymiary półek
czynnik chłodniczy
waga

kg

materiał obudowy
CENA GRAFEN

553

345/230
333x530
R290
150
stal nierdzewna

PLN

CENA PROMOCYJNA PLN

5 699,5 129,10

AISI
304

STOŁY CHŁODNICZE DO PIZZY
• Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna z
wysokogatunkowej, kwasoodpornej
stali nierdzewnej AISI 304
• Nowy ekologiczny i energooszczędny
czynnik chłodniczy R290
• Elektroniczny wyświetlacz ułatwiający
ustawienie i kontrolę temperatury
zadanej i rzeczywistej
• Komora na pojemniki 600x400 mm, w
układzie wzdłużnym
• Blat roboczy z granitu z dodatkową
izolacją i bocznymi rantami
• Komora z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi utrzymanie czystości
• Chłodzenie wymuszone dla szybszego i
równomiernego rozprowadzenia temperatury wewnątrz komory
• Ergonomiczny profilowany uchwyt
ułatwiający otwieranie drzwi
• Kółka umożliwiające mobilność stołu
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LATA

GWARANCJI

kod

234846

234853

typ

stół chłodniczy do pizzy, 3-drzwiowy z blatem granitowym

stół chłodniczy do pizzy, 2-drzwiowy z 7 neutralnymi szufladami
i blatem granitowym

pojemność

l

580

580

wymiary

mm

2020x800x(H)1000

2025x800x(H)1000

wymiary komory mm

1459x680x(H)564

949x680x(H)564

od -2 do +8

od -2 do +8

320/230
R290

215/230
R290

zakres temp.

°C

moc/napięcie
W/V
czynnik chłodniczy
waga

kg

materiał obudowy
CENA GRAFEN

332
stal nierdzewna

PLN

6 799,-

CENA PROMOCYJNA PLN

5 779,15

AISI
304

257
stal nierdzewna
8 199,-

6 969,15

AISI
304

NADSTAWA CHŁODNICZA
2

LATA

GWARANCJI

kod

234860

typ

nadstawa chłodnicza 9x GN1/3 max. H 150 mm
do stołów 234846 i 234853

wymiary

mm

2000x395x(H)435

wymiary komory

mm

1650x311x(H)165

zakres temp.

°C

od +2 do +8

moc/napięcie
system chłodzenia

W/V

czynnik chłodniczy

R600a

elektroniczny wyświetlacz
waga

kg

tak
38
stal nierdzewna

materiał obudowy
CENA GRAFEN
CENA PROMOCYJNA

110/230
statyczny

PLN
PLN

2 199,1 869,15

AISI
304

pojemniki GN należy zamawiać oddzielnie

MODUŁY SZUFLADOWE DO STOŁÓW CHŁODNICZYCH
kod

234945

typ

zestaw montażowy wraz z 2 szufladami 1/3+2/3
do stołów chłodniczych z agregatem bocznym

CENA GRAFEN
CENA PROMOCYJNA

1 019,866,15

kod

234952

typ

zestaw montażowy wraz z 2 szufladami 1/2+1/2
do stołów chłodniczych z agregatem bocznym

CENA GRAFEN
CENA PROMOCYJNA
kod
typ
CENA GRAFEN

CENA PROMOCYJNA

929,789,65
234969
zestaw montażowy wraz z 3 szufladami 1/3+1/3+1/3
do stołów chłodniczych z agregatem bocznym
1 229,-

1 044,65

kod

234976

typ

zestaw montażowy wraz z 2 szufladami 1/2+1/2
do stołów chłodniczych z agregatem dolnym

CENA GRAFEN

CENA PROMOCYJNA

749,-

734,02

