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P edstavte si kvalitu. P edstavte si preciznost 
a nejnov jšíte chnologie, které neustále 
zdokonalujeme. P edstavte si zkušenosti a znalosti 
nabyté od založení Þ rmy roku 1986 
a po vyrobení více než miliónu za ízení.

P edstavte si

Seznamte se s naší nejnov jší nabídkou!
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LEGENDA

OZNA ENÍ ZA ÍZENÍ
D LEŽITÉ INFORMACECHLADÍCÍ VITRÍNY 

(S)  – statické chlazení (gravita ní)
(W)  – ventilované chlazení (dynamické)
NZ  – vn jší roh
NW  – vnit ní roh
SP  – systém zvedání elních skel
MOD/A  – modul se zabudovaným agregátem 

   (bez bo nic) p izp soben ke spojování 
   do sestav

MOD/C  – modul bez agregátu ur en k p ipojení 
   na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) 
   a p izp soben ke spojování do sestav 
   (bez bo nic)

Sestavy  – za ízení se spole nou chladící jednotkou 
složené ze dvou za ízení

FISH  – za ízení ur ené pro skladování 
   a expozici ryb

GASTRO  – za ízení p izp sobeno pro použití 
   gastronádob GN

P ÍST NNÉ CHLADÍCÍ VITRÍNY
MOD/A  – modul se zabudovaným agregátem

  (bez bo nic) p izp soben ke spojování 
  do sestav 

MOD/C  – modul bez agregátu ur en k p ipojení 
   na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) 
   a p izp soben ke spojování do sestav 
  (bez bo nic)

CHLADÍCÍ  A MRAZÍCÍ SK ÍN
.P – plné dve e
AG – agregát umíst ný naho e
M. – mrazící sk í
GASTRO  – za ízení p izp sobeno pro použití 

   gastronádob GN
EWA, JOLA
.1 – prosklené dve e
.2 – prosklené dve e a prosklené zadní panely

OLA
.2 – prosklené dve e
.4 – prosklené dve e a prosklené
    zadní panely 

VITRÍNY, GONDOLY A MRAZÍCÍ P ÍST NNÉ 
VITRÍNY
MOD/A  – modul se zabudovaným agregátem 

  (bez bo nic) p izp soben ke spojování 
  do sestav 

MOD/C  – modul bez agregátu ur en k p ipojení 
   na vn jší agregát (vzdálenou jednotku)
   a p izp soben ke spojování do sestav 
   (bez bo nic)

CUKRÁRENSKÉ VITRÍNY
N  – neutrální za ízení (nechlazené)
W – ventilované chlazení (dynamické)
NZ  – vn jší roh
NW  – vnit ní roh
DRE  – vn jší d ev né oplášt ní
RETRO  – d ev né oplášt ní s dekora ními prvky 
TREND  – lakované d ev né oplášt ní 
OBR  – systém oto ných polic 
MAL  – lakované oplášt ní
OPEN  – samoobslužné za ízení 

SALÁTOVÉ VITRÍNY
Z  – vitríny se zásobníkem

OH EVNÉ VITRÍNY
SP  –  systém zvedání elních skel
G (GRZ) –  oh evné za ízení
Z  –  vitrína se zásobníkem
B  –  vodní láze  (bain marie) 
OPEN  – samoobslužné za ízení 
MOD  – modul p izp soben ke spojování 
    do sestav (bez bo nic)

Katalog produkt  má informa ní charakter.
 

N které prvky doplatk  jsou dostupné pouze s jinými možnými 
doplatky nebo s konkrétní variantou provedení.
 

Obrázky a technické nákresy za ízení v tomto katalogu mají pouze 
informa ní charakter.

 
Výrobce a dovozce za ízení sob  ponechává právo na technické, 
konstruk ní a designové zm ny za ízení bez p edchozícho upozorn ní. 

V modulových za ízeních IGLOO je v cen  standardního provedení 
zkalkulován jeden regulátor teploty na max. 5 metr  sestavy (nebo 
dvou modul ). Regulátor je v sestav  standardn  umíst n v delším 
za ízení konÞ gurované sestavy nebo v p ípad  dvou stejných za ízení 
v levém modulu ze strany obsluhy.
V p ípad , že zákazník požaduje dodate ný regulátor teploty, musí být 
mezi jednotlivými moduly nainstalován pevný p ed l (doplatek) 
a zákazníkovi bude ú tován doplatek za dodate ný regulátor. Veškeré 
jiné konÞ gurace zp sobu ovládání sestav za ízení nejsou p ípustné. 

 

Rozsah teplot ID Název Délka [mm] Užitný objem [dm3] Výstavní plocha [m2]
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PRODEJNÍ SÍ
B hem 25 let se prodejní sí  za ízení IGLOO stále zv tšuje 
a nyní jsou výrobky IGLOO dostupné ve více než 40 zemích 
na r zných kontinentech zem .

Ve standardním provedení všech chladících i netrálních 
za ízení je instalován moderní systém LED osv tlení. 
Je to alternativa oproti tradi ním zá ivkovým t les m. Mezi 
nejv tší výhody LED osv tlení pat í: životnost (více než 50 
000 hodin), tém  ty násobn  nižší spot eba el. energie, 
eliminace blikání, výrazn  nižší emise tepla a vysoká 
spolehlivost. 

LED OSV TLENÍ 
VE STANDARDU!

Snižování spot eby el.energie a snižování rizika ze ztráty 
zboží v p ípad  poruchy za ízení je jednou z našich hlavních 
myšlenek.

V našich za ízeních nabízíme energeticky úsporné LED 
osv tlení a systém monitorování funk nosti za ízení 
pomocí modulu SMS (pr myslový monitoring). V naší 
nabídce m žete také nalézt systém ízení registrace teplot 
(HACCP).  

Testování za ízení je provád no v moderní klimatické 
komo e, která umož uje optimalizovat spot ebu el. energie 
v jednotlivých za ízeních.
Výsledkem této innosti je celá škála certiÞ kát  i ocen ní 
a také stále se rozši ující prodejní sí  po celém sv t .

INOVACE

P i výrob  chladících za ízení Þ rma IGLOO za ala používat 
nanokeramickou úpravu proti korozi ocelových ástí.
Tato technologie je zna n  kvalitn jší a zárove  ošet uje 
povrchovou plochu pro další vrstvy laku. 
Nanesení nanokeramické vrstvy  zlepšuje p ilnavost barvy 
a vytvá í odoln jší vrstvu laku proti praskání i odlupování v 
porovnání s tradi ními fosfátovými povlaky. Mezi další výhody 
této povrchové úpravy je nutné podtrhnout také šetrnost 
k životnímu prost edí, projevující se menší spot ebou vody 
a energie a také to, že nahrazuje používání anorganických 
fosfát . 

NANOKERAMIKA
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Miloo-Electronics je spole nost zabývající se výrobou 
optoelelektronického osv tlení. Díky investicím do 
nových technologii Þ rma rozší ila svou nabídku o nej-
modern jší LED trubice na trhu. Kvalitní komponenty, 
polykarbonátový zorník, hliníkový chladi  a kvalitní LED 
diody zaru ují spolehlivost a výraznou úsporu el. ener-
gie ve srovnání s trdi ním osv tlením.
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KONSTRUKCE LED TRUBICE 

NNÁÁHRADA FLUORESCEN NÍCH ZÁ IVEKK

ÚSPORNÉ LED TRUBBIICCEE 

Díky použití výkonných diod SMD je dosáhnuto 
svítivosti 110 lm/W. P esné rozestupy mezi 
jednotlivými diodami p sobí efektem svítícího 
pásu narozdíl od jiných výrobc  LED trubic.

Zvláštní pozornost zasluhuje hliníkový chladi , 
který byl vyvinut speciáln  pro tento typ trubice. 
Díky radiálním list m je zabezpe ena v tší 
prostupnost tepla ze systému. Nižší teplota 
uvnit  trubice znamená zákonit  vyšší životnost.

Hliníkový chladi
Firma Miloo-Electronics jako jedna z prvních na 
sv t  uplatnila moderní ešení napájení LED 
diod ve form  integrovaného obvodu. Nepoužidí 
dodate ných Þ ltrujících kondenzátor  zna n  
prodloužilo žprovozní dobu. Energetická ú innost 
se zvýšila na 90%, pomocí koeÞ cientu výkonu na 
úrove  99%. celkov  harmonické zkreslení (THD) 
je menši než 10%. 

Systém napájení

Výkonné diody SMD

MASO

STUDENÁ BÍLA 

TEPLÁ BÍLÁ

TEPLOTA CHROMATI NOSTI

6200K

TEPLOTA CHROMATI NOSTI

4100K

TEPLOTA CHROMATI NOSTI

2900K
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Technické data
Vn jší rozm ry max. šxhxv: 26x14x40 [cm]

Výkon max: 40 W

Nap tí: 230 V/ 50HZ

Váha netto: 5 +/- 1 [kg]

Max. as registrace v p ípad  výpadku napájení 24h

Zpožd ní alarmu teploty. 0-99 min

Zpožd ní alarmu napájení: 15sek; 80sek; 12 min;1h 15 min

Systém je vybaven elektronickým regulátorem s 
registrátorem teploty a modulem SMS, který umož uje 
oznámení uživateli o havarijním stavu (teplota mimo 
stanovený rozsah, výpadek napájení). Nezávislý zdroj 
napájení systému umož uje jeho funk nost v p ípad  
výpadku proudu.

REGISTRACE TEPLOTY
SYSTÉM     

Schéma funk nosti pr myslového monitoringu
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Zkušenosti Þ rmy IGLOO ve výrob  chladících za ízení umožnily 
Miloo Electronics (skupina IGLOO) vyvinout optimální ešení 
pro kontrolu a ízení proces  v chlazení. 
Regulátory teploty vyrobené Miloo Electronics díky moderním 
prvk m je dosaženo zvýšení funk nosti, bezpe nosti i kultury 
chodu za ízení. Široká škála nastavitelných parametr  umož uje 
p izp sobit tyto regulátory individuálním pot ebám zákazníka. 
Registrátory teploty používané v chladících za ízeních jsou 
ešením pro zvýšení kontroly uložení potraviná ských výrobk . 

Díky dat m uloženým ve vnit ní pam ti se zjednoduší každodenní 
ru ní záznamy teploty a snižuje náklady zákazníkovi. Termostaty 
a registrátory Miloo Electronics mohou být používány v 
jednotlivých za ízeních, ale také nap . v sestavách chladících 
za ízení. 
Satistiky vedené Miloo Electronics potvrzují spolehlivost t chto 
výrobk . Poruchovost b hem posledních 5 let je nižší než 0,5% 
z celkového prodeje.

REGULÁTORY

MRT-5/C MRT-5/CW MRT-6

MRT-12

MRT-1/C MRT-1/CW MRT-1/D MRT-7 MRT-8

MRT-9 TSM-02MRT-S MRT-4/S LPA2005TSM-01 MRT-2S
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BASIA 2/1.1S–Basia2, statické chlazení, délka 1m

st íbrné alu proÞ ly

šedá nárazová lišta

bílé bo nice ABS

žlutý elní panel

hn dý sokl

Možnosti provedení:

podsv tlený elní panel (bílý)

sklen ná výstavní police

BA 100

AL 02

OD 06

AB 02

RAL 1018

RAL 8014

816 LCP 02

1112

2
V této fázi uve te barvu nárazové lišty, bo nic a proÞ l  za ízení apod.

Možné barevné provedení naleznete na stran  140–141.

Vyberte standardní provedení

3
V této ásti naleznete r zné možnosti modiÞ kace za ízení. V objednávce 

zadejte ID vybrané možnosti. Pokud se zm na týká barevného provedení 

je nutno vybrat požadovanou barvu (vzorník naleznete na stran  140-141). 

Možnosti provedení (za doplatek)

4
Objednání za ízení je možné u init e-mailem, faxem nebo v budoucnu 

také pomocí našich www stran. 

Odešlete objednávku

1
Z kategorie        ID vyberte p íslušný model, 

pozornost v nujte velikosti daného za ízení. 

Vyberte model za ízení

JAK OBJEDNAT?

P i objednávce v nujte zvláštní pozornost správnému výb ru materiálu provedení za ízení 

v závislosti na sortimentu, pro který bude za ízení používáno. Nap . ryby, kyselé produkty 

apod. vyžadují použití kyselinoodolné nerezové oceli  a lakovaného výparníku. Reklamace z 

d vodu špatn  zvoleného výb ru materiálu nemohou být uznány.

K išt ní žádných ástí za ízení nepoužívejte brusné prost edky, agresivní chemické 

prost edky i porst edky obsahující chlór nebo sodu.
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SUMBA 12

SUMBA–MOD/A 12

SUMBA–MOD/C 12

SUMBA DRE 13

SUMBA–MOD/A DRE 13

SUMBA–MOD/C DRE 13

ROMEO 14

ROMEO–MOD/A 14

ROMEO–MOD/C 14

BASIA 2 (S)  15

BASIA 2 (S)–MOD/A 15

BASIA 2 (S)–MOD/C 15

BASIA 2 NW (S)  16

BASIA 2 NW (S)–MOD/A  16

BASIA 2 NW (S)–MOD/C 16

BASIA 2 NW (S)–SESTAVY 17

BASIA 2 NW (S) MOD/A–SESTAVY 17

BASIA 2 NZ (S)–SESTAVY 18

BASIA 2 NZ (S) MOD/A–SESTAVY 18

BASIA 2 (W)  19

BASIA 2 (W)–MOD/A 19

BASIA 2 (W)–MOD/C 19

BASIA 2 (W)–GASTRO  20

BASIA 2 (W)–GASTRO MOD/A 20

BASIA 2 (W)–GASTRO MOD/C 20

BASIA 2 NW (W)  21

BASIA 2 NW (W)–MOD/A 21

BASIA 2 NW (W)–MOD/C 21

BASIA 2 NZ (W)  22

BASIA 2 NZ (W)–MOD/A 22

BASIA 2 NZ (W)–MOD/C 22

BASIA 2–FISH 23

BASIA 2–MOD/A FISH 23

BASIA 2–MOD/C FISH 23

BERMUDA 24

BERMUDA–MOD/A 24

BERMUDA SP 25

BERMUDA SP–MOD/A 25

GRENADA–MOD/C 26

GRENADA NW–MOD/C 27

GRENADA NZ–MOD/C 27

GRENADA SP–MOD/C 28

GRENADA SP NW–MOD/C 29

GRENADA SP NZ–MOD/C 29

MONIKA 2 30

SANTIAGO (S)  31

SANTIAGO (S)–MOD/A 31

SANTIAGO (S)–MOD/C 31

SANTIAGO NW (S)  32

SANTIAGO NW (S)–MOD/A 32

SANTIAGO NW (S)–MOD/C 32

SANTIAGO (W)  33

SANTIAGO (W)–MOD/A 33

SANTIAGO (W)–MOD/C 33

SANTIAGO NW (W)  34

SANTIAGO NW (W)–MOD/A 34

SANTIAGO NW (W)–MOD/C 34

SANTIAGO NZ (W)  35

SANTIAGO NZ (W)–MOD/A 35

SANTIAGO NZ (W)–MOD/C 35

SANTIAGO (S)–DRE  36

SANTIAGO (S)–MOD/A DRE 36

SANTIAGO (S)–MOD/C DRE 36

SANTIAGO NW (S)–DRE  37

SANTIAGO NW (S)–MOD/A DRE 37

SANTIAGO NW (S)–MOD/C DRE 37

SANTIAGO (W)–DRE  38

SANTIAGO (W)–MOD/A DRE 38

SANTIAGO (W)–MOD/C DRE 38

SANTIAGO NW (W)–DRE  39

SANTIAGO NW (W)–MOD/A DRE 39

SANTIAGO NW (W)–MOD/C DRE 39

SANTIAGO NZ (W)–DRE  40

SANTIAGO NZ (W)–MOD/A DRE 40

SANTIAGO NZ (W)–MOD/C DRE 40

SANTIAGO (W) GASTRO  41

SANTIAGO (W)–MOD/A GASTRO 41

SANTIAGO (W)–MOD/C GASTRO 41

SANTIAGO- FISH 42

SANTIAGO–MOD/A FISH 42

SANTIAGO–MOD/C FISH 42

SANTIAGO DRE–FISH 43

SANTIAGO–MOD/A DRE FISH 43

SANTIAGO–MOD/C DRE FISH 43

TATIANA 44

TATIANA (S) 44

TATIANA Z 45

TATIANA ZS 45

TATIANA N  46

TATIANA N(S) 46

TATIANA N2 46

WIKTORIA 47

WIKTORIA 2 47

CHLADÍCÍ VITRÍNY
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žulová pracovní plocha 

elektronický regulátor teploty

úložný prostor - bílý potažený 
polyesterem - pro p epravky 
na maso

SUMBA

 

SU100 SUMBA 1.0 1060 120 0,65

SU101 SUMBA 1.5 1500 195 0,95

SU102 SUMBA 2.0 2040 260 1,3

SU103 SUMBA 2.5 2520 335 1,61

 SUMBA–MOD/A 

 

SU100-a SUMBA 1.0–MOD/A 980 215 0,65

SU101-a SUMBA 1.5–MOD/A 1420 333 0,95

SU102-a SUMBA 2.0–MOD/A 1960 451 1,30

SU103-a SUMBA 2.5–MOD/A 2440 573 1,61

 SUMBA–MOD/C 

 

SU100-c SUMBA 1.0–MOD/C 980 215 0,65

SU101-c SUMBA 1.5–MOD/C 1420 333 0,95

SU102-c SUMBA 2.0–MOD/C 1960 451 1,3

SU103-c SUMBA 2.5–MOD/C 2440 573 1,61

Standard SUMBA  MOD/A MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
hliníkový vnit ní rám a proÞ ly st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • • •
úložný prostor - bílý potažený polyesterem - pro p epravky na maso • • •
zadní dve e úložného prostoru–posuvné 5 • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
sklen ná nástavba s rovým elním sklem • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
1610 d lené elní sklo - rozevíratelné
355 lakovaný výparník
307 nerezová pracovní plocha
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1122 dodate ná sklen ná výstavní police s osv tlením–LED trubice (maso)
817 osv tlení soklu – LED trubice (bílá)
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
3002 komplet kole ek 6

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 2 4

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1602 posuvný stolek na váhu nebo ná ezový stroj
1601 posuvný stolek na nože
1603 v šák na ut rky
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru) 
1040 vana na maso (600x400x120mm)
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 4

+1/+10

1 pouze p i použití termostatu IGLOO     2 možné pouze s možností 1203 montovaný mezi jednotlivými moduly     3 týká se modulu s nad azeným ovládáním     4 týká se MOD/A, MOD/C     5 SUMBA 1.0 - zadní dve e úložného prostoru–k ídlové      6 netýká se MOD/A, MOD/C

450

 620

2
1
9

230

400

 1
2
6
0
±
1
0

230

9
0
0
±
1
0

655

940

6
5
0
±
1
0

715

3
9
5

453 (1.5) / 628 (2.0) / 803 (2.5)

921 (1.5) / 1270 (2.0) / 1620 (2.5)

 1500 (1.5) / 2040 (2.0) / 2520 (2.5)

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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žulová pracovní plocha 

elektronický regulátor teploty

úložný prostor - bílý potažený 
polyesterem - pro p epravky 

na maso

450

 620

2
1
9

230

400

 1
2
6
0
±
1
0

230

9
0
0
±
1
0

655

940

6
5
0
±
1
0

715

523

4
1
6

1060

SUMBA DRE

 

 SU100/DRE  SUMBA 1.0 DRE 1060 120  0,65 

 SU101/DRE  SUMBA 1.5 DRE 1500 195  0,95 

 SU102/DRE  SUMBA 2.0 DRE 2040 260  1,3 

 SU103/DRE  SUMBA 2.5 DRE 2520 335  1,61 

 SUMBA–MOD/A DRE 

 

 SU100-a/DRE  SUMBA 1.0–MOD/A DRE 980 215  0,65 

 SU101-a /DRE  SUMBA 1.5–MOD/A DRE 1420 333  0,95 

 SU102-a/DRE  SUMBA 2.0–MOD/A DRE 1960 451  1,3 

 SU103-a/DRE  SUMBA 2.5–MOD/A DRE 2440 573 1,61

 SUMBA–MOD/C DRE 

 

 SU100-c /DRE  SUMBA 1.0–MOD/C DRE 980 215  0,65 

 SU101-c/DRE  SUMBA 1.5–MOD/C DRE 1420 333  0,95 

 SU102-c /DRE  SUMBA 2.0–MOD/C DRE 1960 451  1,3 

 SU103-c /DRE  SUMBA 2.5–MOD/C DRE 2440 573  1,61 

Standard
SUMBA 

DRE

 MOD/A 

DRE

MOD/C 

DRE

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
d ev ný elní panel–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
nerezový sokl • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
hliníkový vnit ní rám a proÞ ly st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • • •
úložný prostor - bílý potažený polyesterem - pro p epravky na maso • • •
zadní dve e úložného prostoru–posuvné 5 • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
sklen ná nástavba s rovým elním sklem • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
1610 d lené elní sklo - rozevíratelné
355 lakovaný výparník
307 nerezová pracovní plocha
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1122 dodate ná sklen ná výstavní police s osv tlením–LED trubice (maso)
817 osv tlení soklu – LED trubice (bílá)
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
3002 komplet kole ek 6

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 2 4

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1602 posuvný stolek na váhu nebo ná ezový stroj
1601 posuvný stolek na nože
1603 v šák na ut rky
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru) 
1040 vana na maso (600x400x120mm)
408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 4

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 možné pouze s možností 1203 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 týká se MOD/A, MOD/C      5 SUMBA 1.0 - zadní dve e úložného prostoru–k ídlové        6 netýká se MOD/A, MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]

+1/+10
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 ROMEO 

 

 RO01  ROMEO 1.3  1310  265  1,0 

 RO02  ROMEO 1.9  1920  400  1,5 

 RO03  ROMEO 2.5  2540  530  2,0 

 ROMEO–MOD/A 

 

 RO01-a  ROMEO 1.3–MOD/A  1230  265  1,0 

 RO02-a  ROMEO 1.9–MOD/A  1840  400  1,5 

 RO03-a  ROMEO 2.5–MOD/A  2460  530  2,0 

 ROMEO–MOD/C 

 

 RO01-c  ROMEO 1.3–MOD/C  1230  265  1,0 

 RO02-c  ROMEO 1.9–MOD/C  1840  400  1,5 

 RO03-c  ROMEO 2.5–MOD/C  2460  530  2,0 

Standard ROMEO  MOD/A MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (dva výparníky) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
výstavní plocha bílá potažená polyesterem • • •
zadní dve e výstavního prostoru–posuvné • • •
úložný prostor - bílý potaženým polyesterem • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • • •
izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
3002 komplet kole ek 6

3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 5

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 5

+1/+10

1
2
9
0
±
2
0

3
9
8

~
4
5
0

1160

805

225

120

3
3
0
±
1
0

5
9
0
±
1
0

8
3
0
±
1
0

787

2
4
8

2
0
9

2
1
6

496

R
38

3
9
8

542 (1.3) / 846 (1.9) / 542 (2.5) 

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly a ve st edu modul  1.9 i 2.5      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 týká se MOD/A, MOD/C      6 netýká se MOD/A, MOD/C 

Dve e úložného prostoru

Dve e výstavního prostoru 

 ROMEO–MOD/A 

nerezová pracovní plocha

ofuk elního skla teplým 
vzduchem

zadní k ídlové dve e

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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200

350

9
0
0
±
1
0

1165

1
2
3
0
±
1
0

305

765

3
3
0
±
1
0

2
4
8

787

5
9
0
±
1
01

7
5

1901
9
0

2
1
6

496

R
38

Dve e úložného prostoru

 BASIA 2 (S)  

 

 BA100  BASIA 2/1.1 S  1040  170  0,8 

 BA101  BASIA 2/1.4 S  1370  220  1,0 

 BA102  BASIA 2/1.7 S  1670  270  1,2 

 BA103  BASIA 2/2.1 S  2000  325  1,5 

 BA104  BASIA 2/2.5 S  2540  420  1,9 

 BA107  BASIA 2/3.0 S  2960  495  2,3 

 BA108  BASIA 2/3.4 S  3260  561  2,4 

BA113 BASIA 2/3.75 S 3830 640 2,9

 BASIA 2 (S)–MOD/A 

 

 BA100-a  BASIA 2/1.1S-MOD/A  960  170  0,8 

 BA101-a  BASIA 2/1.4S-MOD/A  1290  220  1,0 

 BA102-a  BASIA 2/1.7S-MOD/A  1590  270  1,2 

 BA103-a  BASIA 2/2.1S-MOD/A  1920  325  1,5 

 BA104-a  BASIA 2/2.5S-MOD/A  2460  420  1,9 

 BA107-a  BASIA 2/3.0S-MOD/A  2880  495  2,3 

 BA108-a  BASIA 2/3.4S-MOD/A  3180  561  2,4 

BA113-a BASIA 2/3.75 S-MOD/A 3750 640 2,9

 BASIA 2 (S)–MOD/C 

 

 BA100-c  BASIA 2/1.1S-MOD/C  960  170  0,8 

 BA101-c  BASIA 2/1.4S-MOD/C  1290  220  1,0 

 BA102-c  BASIA 2/1.7S-MOD/C  1590  270  1,2 

 BA103-c  BASIA 2/2.1S-MOD/C  1920  325  1,5 

 BA104-c  BASIA 2/2.5S-MOD/C  2460  420  1,9 

BA113-c BASIA 2/3.75 S-MOD/C 3750 640 2,9

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) (S) (S)–MOD/A (S)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
výstavní plocha bílá potažená polyesterem • • •
úložný prostor - bílý potaženým polyesterem • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

 

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1406 no ní plexi kryty
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 7

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)

+1/+10

 960 170 0,8

1290 220  1,0

1590 270  1,2

 BASIA 2 (S)–MODD/C/C 

 BA100-c BASIA 2/1.1S-MOD/C 960 170

 BA101-c BASIA 2/1.4S-MOD/C  1290 220

 BA102-c  BASIA 2/1.7S-MOD/C  1590 270

za ízení p izp sobeno ke 
spojování do sestav

zadní k ídlové dve e

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly a ve st edu modul  1.7, 2.1, 2.5      
3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202      5 netýká se MOD/C       
6 týká se MOD/A, MOD/C      7 netýká se BASIA 3.0, 3.4, 3,75 oraz MOD/A, MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BASIA 2 NW (S)  

 

 BA105  BASIA 2/NWS  1340  150  0,9 

 BASIA 2 NW (S)–MOD/A  

 

 BA105-a  BASIA 2/NWS-MOD/A  1260  150  0,9 

 BASIA 2 NW (S)–MOD/C 

 

 BA105-c BASIA 2/NWS-MOD/C  1260  150  0,9 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) NW (S)
NW 

(S)–MOD/A

NW 

(S)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
výstavní plocha bílá potažená polyesterem • • •
úložný prostor - bílý potaženým polyesterem • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)  • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1406 no ní plexi kryty
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 5

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 7

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)

+1/+10

200

350

90
0±

10

1165

13
40

102
0

12
60

560

305

765
NW

33
0±

10

1340

24
8

787 12
30

±1
0

59
0±

1017
5

19019
0ofuk elního skla teplým 

vzduchem 5

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

zadní k ídlové dve e

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 

možné pouze s možností 1202      5 netýká se MOD/A, MOD/C       6 týká se MOD/A, MOD/C      7 netýká se MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BASIA 2 NW (S)–SESTAVY 

 

 BA109/11  BASIA 2/(NW+1.1)S  2300  320  1,7 

 BA109/21  BASIA 2/(NW+2.1)S  3260  475  2,4 

 BA111/11  BASIA 2/(1.1+NW)S  2300  320  1,7 

 BA111/21  BASIA 2/(2.1+NW)S  3260  475  2,4 

 BASIA 2 NW (S) MOD/A–SESTAVY 

 

 BA109/11-a  BASIA 2/(NW+1.1)S-MOD/A  2280  320  1,7 

 BA109/21-a  BASIA 2/(NW+2.1)S-MOD/A  3180  475  2,4 

 BA111/11-a  BASIA 2/(1.1+NW)S-MOD/A  2280  320  1,7 

 BA111/21-a  BASIA 2/(2.1+NW)S-MOD/A  3180  475  2,4 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) NW (S) NW (S)–MOD/A

zabudovaný chladící agregát • •
statické chlazení (gravita ní) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • •
sokl a elní panel (bílý) • •
ekologická polyuretanová izolace • •
výstavní plocha bílá potažená polyesterem • •
úložný prostor - bílý potaženým polyesterem • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
oblé elní sklo (výklopné) • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • •
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
elektronický regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1406 no ní plexi kryty
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 3

5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)

+1/+10

200

350
90

0±
10

1165

102
0

560

NW

1260

2.1

765

33
0±

10

305

1920

13
40

3260

78724
8 12
30

±1
0

59
0±

1017
5

19019
0

elektronický regulátor teploty

zadní k ídlové dve e

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se MOD/A

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BASIA 2 NZ (S)–SESTAVY 

 

 BA110/11  BASIA 2/(NZ+1.1)S  2300  170  1,9 

 BA110/21  BASIA 2/(NZ+2.1)S  3260  325  2,6 

 BA112/11  BASIA 2/(1.1+NZ)S  2300  170  1,9 

 BA112/21  BASIA 2/(2.1+NZ)S  3260  325  2,6 

 BASIA 2 NZ (S) MOD/A–SESTAVY 

 

 BA110/11-a  BASIA 2/(NZ+1.1)S-MOD/A  2280  170  1,9 

 BA110/21-a  BASIA 2/(NZ+2.1)S-MOD/A  3180  325  2,6 

 BA112/11-a  BASIA 2/(1.1+NZ)S-MOD/A  2280  170  1,9 

 BA112/21-a  BASIA 2/(2.1+NZ)S-MOD/A  3180  325  2,6 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) NZ (S) NZ (S)–MOD/A

zabudovaný chladící agregát • •
statické chlazení (gravita ní) 4 • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • •
ekologická polyuretanová izolace • •
výstavní plocha bílá potažená polyesterem • •
úložný prostor - bílý potaženým polyesterem • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
oblé elní sklo (výklopné) • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • •
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
elektronický regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1406 no ní plexi kryty
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 3

5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)

+1/+10

elektronický regulátor teploty

zadní k ídlové dve e

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

200

350

90
0±

10

1165

765

33
0±

10

305

78724
8 12
30

±1
0

59
0±

1017
5

19019
0

1260

2.1

1000

55
0 NZ

1920

13
40

3260

350

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      
2 montovaný mezi jednotlivými moduly      

3 týká se MOD/A      
4 ve vn jším rohu NZ90 - dynamické

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BASIA 2 (W)  

 

 BA100W  BASIA 2/1.1 W  1040  170  0,8 

 BA101W  BASIA 2/1.4 W  1370  220  1,0 

 BA102W  BASIA 2/1.7 W  1670  270  1,2 

 BA103W  BASIA 2/2.1 W  2000  325  1,5 

 BA104W  BASIA 2/2.5  W  2540  420  1,9 

 BA107W  BASIA 2/3.0  W  2960  495  2,3 

 BA108W  BASIA 2/3.4  W  3260  561  2,4 

BA113W BASIA 2/3.75 W 3830 640 2,9

 BASIA 2 (W)–MOD/A 

 

 BA100W-a  BASIA 2/1.1 W-MOD/A  960  170  0,8 

 BA101W-a  BASIA 2/1.4 W-MOD/A  1290  220  1,0 

 BA102W-a  BASIA 2/1.7 W-MOD/A  1590  270  1,2 

 BA103W-a  BASIA 2/2.1 W-MOD/A  1920  325  1,5 

 BA104W-a  BASIA 2/2.5 W-MOD/A  2460  420  1,9 

 BA107W-a  BASIA 2/3.0 W-MOD/A  2880  495  2,3 

 BA108W-a  BASIA 2/3.4 W-MOD/A  3180  561  2,4 

BA113W-a BASIA 2/3.75 W-MOD/A 3750 640 2,9

 BASIA 2 (W)–MOD/C 

 

 BA100W-c  BASIA 2/1.1 W-MOD/C  960  170  0,8 

 BA101W-c  BASIA 2/1.4 W-MOD/C  1290  220  1,0 

 BA102W-c  BASIA 2/1.7 W-MOD/C  1590  270  1,2 

 BA103W-c  BASIA 2/2.1 W-MOD/C  1920  325  1,5 

 BA104W-c  BASIA 2/2.5 W-MOD/C  2460  420  1,9 

BA113W-c BASIA 2/3.75 W-MOD/C 3750 640 2,9

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
výstavní plocha bílá potažená polyesterem • • •
úložný prostor - bílý potaženým polyesterem • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1406 no ní plexi kryty
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 7

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)

+1/+10

200

350
90

0±
10

1165

12
30

±1
0

305

765

33
0±

10

24
8

787

59
0±

10

17
5

19019
0

21
6

496

R3
8

dodate ná nerezová výstavní 
police

kaskádová výstavní plocha - 2 
úrovn

zadní k ídlové dve e

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly a ve st edu modul  1.7, 2.1, 2.5     
3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202        5 netýká se MOD/C  
6 týká se MOD/A, MOD/C      7 netýká se MOD/A, MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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200

350

90
0±

10

1165

305

33
0±

10

78724
8

10
0

12
30

±1
0

59
0±

10

716

12
5

17
5

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru 1

 BASIA 2 (W)–GASTRO  

 

 BA100W/GASTRO  BASIA 2/1.1W GASTRO  1040  170  0,63 

 BA101W/GASTRO  BASIA 2/1.4W GASTRO  1370  220  0,85 

 BA102W/GASTRO  BASIA 2/1.7W GASTRO  1670  270  1,1 

 BA103W/GASTRO  BASIA 2/2.1W GASTRO  2000  325  1,35 

 BA104W/GASTRO  BASIA 2/2.5W GASTRO  2540  420  1,72 

 BASIA 2 (W)–GASTRO MOD/A 

 

 BA100W-a/GASTRO  BASIA 2/1.1W-MOD/A GASTRO  960  170  0,63 

 BA101W-a/GASTRO  BASIA 2/1.4W-MOD/A GASTRO  1290  220  0,85 

 BA102W-a/GASTRO  BASIA 2/1.7W-MOD/A GASTRO  1590  270  1,1 

 BA103W-a/GASTRO  BASIA 2/2.1W-MOD/A GASTRO  1920  325  1,35 

 BA104W-a/GASTRO  BASIA 2/2.5W-MOD/A GASTRO  2460  420  1,72 

 BASIA 2 (W)–GASTRO MOD/C 

 

 BA100W-c/GASTRO  BASIA 2/1.1W-MOD/C GASTRO  960  170  0,63 

 BA101W-c/GASTRO  BASIA 2/1.4W-MOD/C GASTRO  1290  220  0,85 

 BA102W-c/GASTRO  BASIA 2/1.7W-MOD/C GASTRO  1590  270  1,1 

 BA103W-c/GASTRO  BASIA 2/2.1W-MOD/C GASTRO  1920  325  1,35 

 BA104W-c/GASTRO  BASIA 2/2.5W-MOD/C GASTRO  2460  420  1,72 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nástavba na GN - nerezová (kyselinoodolná) • • •
nerezový úložný prostor • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1406 no ní plexi kryty
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
3002 komplet kole ek 7

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
1009 gastronádoba GN 1/3–100 mm
1014 gastronádoba GN 1/6–100mm
1017 gastronádoba GN 2/4–100 mm

+1/+10

použití gastronádob GN

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 netýká se MOD/C        6 týká se MOD/A, MOD/C       7 netýká se MOD/A, MOD/C

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

960

71
6

Basia 1.1W Gastro

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/3

GN
1/6

GN
1/3

1290

71
6

Basia 1.4W Gastro

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

1590

71
6

Basia 1.7W Gastro

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

1920

71
6

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

2460

71
6

Basia 2.1W Gastro Basia 2.5W Gastro

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BASIA 2 NW (W)  

 

 BA105W  BASIA 2/NWW 1340  150  0,9 

 BASIA 2 NW (W)–MOD/A 

 

 BA105W-a  BASIA 2/NWW-MOD/A 1260  150  0,9 

 BASIA 2 NW (W)–MOD/C 

 

 BA105W-c  BASIA 2/NWW-MOD/C  1260  150  0,9 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) NW (W)
NW (W)–

MOD/A

NW 

(W)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
výstavní plocha bílá potažená polyesterem • • •
úložný prostor - bílý potaženým polyesterem • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1406 no ní plexi kryty
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 7

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování
555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2 
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)

+1/+10

13
40

102
0

12
60

560

NW200

350
90

0±
10

1165

12
30

±1
0

305

765

33
0±

10

24
8

59
0±

10

19019
0

1340

elektronický regulátor teploty

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

zadní k ídlové dve e

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly       3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202        5 netýká se MOD/C       6 týká se MOD/A, MOD/C      7 netýká se MOD/A, MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BASIA 2 NZ (W)  

 

 BA106W  BASIA 2/NZW  1340  170  1,1 

 BASIA 2 NZ (W)–MOD/A 

 

 BA106W-a  BASIA 2/NZW-MOD/A 1260  170  1,1 

 BASIA 2 NZ (W)–MOD/C 

 

 BA106W-c  BASIA 2/NZW-MOD/C 1260  170  1,1 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) NZ (W) NZ (W)–MOD/A
NZ (W)–

MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
výstavní plocha bílá potažená polyesterem • • •
úložný prostor - bílý potaženým polyesterem • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1406 no ní plexi kryty
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 7

506 automatické odpa ování kondenzátu 5

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)

+1/+10

police na tašky/tácy (alu proÞ l 
zlaté nebo st íbrné barvy)

dodate ná nerezová výstavní 
police

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 netýká se MOD/C       6 týká se MOD/A, MOD/C       7 netýká se MOD/A, MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BASIA 2–FISH 

 

 BA100F  BASIA 2/1.1S-FISH  1040  170  0,8 

 BA101F  BASIA 2/1.4S-FISH  1370  220  1,0 

 BA102F  BASIA 2/1.7S-FISH  1670  270  1,2 

 BA103F  BASIA 2/2.1S-FISH  2000  325  1,5 

 BA104F  BASIA 2/2.5S-FISH  2540  420  1,9 

 BASIA 2–MOD/A FISH 

 

 BA100F-a  BASIA 2/1.1S MOD/A -FISH  960  170  0,8 

 BA101F-a  BASIA 2/1.4S MOD/A -FISH  1290  220  1,0 

 BA102F-a  BASIA 2/1.7S MOD/A -FISH  1590  270  1,2 

 BA103F-a  BASIA 2/2.1S MOD/A -FISH  1920  325  1,5 

 BA104F-a  BASIA 2/2.5S MOD/A -FISH  2460  420  1,9 

 BASIA 2–MOD/C FISH 

 

 BA100F-c  BASIA 2/1.1S MOD/C -FISH  960  170  0,8 

 BA101F-c  BASIA 2/1.4S MOD/C -FISH  1290  220  1,0 

 BA102F-c  BASIA 2/1.7S MOD/C -FISH  1590  270  1,2 

 BA103F-c  BASIA 2/2.1S MOD/C -FISH  1920  325  1,5 

 BA104F-c  BASIA 2/2.5S MOD/C -FISH  2460  420  1,9 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení)
BASIA 

2–FISH

BASIA 

MOD/A

BASIA 

MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselinoodolné) s odtokem • • •
nerezový úložný prostor • • •
lakovaný výparník • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1406 no ní plexi kryty
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 6

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 5

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 5

5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)

+1/+10

200

350

90
0±

10

1165

305

765

33
0±

10

21
2 671 12
30

±1
0

59
0±

10

17
5

19019
0

ekologická polyuretanová izolace

nerezové vany ve 
výstavním prostoru (kyseli-

noodolné) s odtokem

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 týká se MOD/A, MOD/C      6 netýká se MOD/A, MOD/C 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BERMUDA 

 

GR120 BERMUDA 1.25 1350 260 1,05

GR121 BERMUDA 1.9 1975 390 1,6

GR122 BERMUDA 2.5 2600 520 2,1

GR180 BERMUDA 3.75 3830 780 3,2

 BERMUDA–MOD/A 

 

GR120-a  BERMUDA 1.25-MOD/A  1250  260  1,05 

GR121-a  BERMUDA 1.9-MOD/A  1875  390  1,6 

GR122-a  BERMUDA 2.5-MOD/A  2500  520  2,1 

GR180-a BERMUDA 3.75-MOD/A 3750 780 3,2

Standard BERMUDA
BERMUDA 

MOD/A

zabudovaný chladící agregát • •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • •
sokl a elní panel (bílý) • •
ekologická polyuretanová izolace • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

výstavní plocha bílá potažená polyesterem • •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
oblé elní sklo • •
izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání (elektrické spirály) • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 3

1305 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  
1306 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  (kyselinoodolná)
1406 no ní plexi kryty 4

2815 sv telná rampa–LED trubice (maso) 2

2812 sv telná rampa–LED trubice (bílá) 2

2813 sv telná rampa–LED trubice (cukrárenská) 2

3002 komplet kole ek 5

506 automatické odpa ování kondenzátu
3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1602 posuvný stolek na váhu nebo ná ezový stroj
1601 posuvný stolek na nože
1603 v šák na ut rky
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)

+1/+10

1140

840 25
0

400
165730

91
0±

10

1140

840 25
0

165

11
65

±1
0

87
0±

10

35
5±

10

35
5±

10

47
5±

10

47
5±

10

400

91
0±

10

212 212

760760

elektronický regulátor teploty

posuvný stolek na nože

ventilované chlazení 
(dynamické)

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se verze s vysokým elním sklem      3 týká se MOD/A      4 týká se verze se sv telnou rampou      5 netýká se MOD/A

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BERMUDA SP 

 

 GR120SP  BERMUDA 1.25 SP  1350  260  1,05 

 GR121SP  BERMUDA 1.9 SP  1975  390  1,6 

 GR122SP  BERMUDA 2.5 SP  2600  520  2,1 

GR180SP BERMUDA 3.75 SP 3830 780 3,2

 BERMUDA SP–MOD/A 

 

 GR120SP-a  BERMUDA 1.25 SP-MOD/A  1250  260  1,05 

 GR121SP-a  BERMUDA 1.9 SP-MOD/A  1875  390  1,6 

 GR122SP-a  BERMUDA 2.5 SP-MOD/A  2500  520  2,1 

GR180SP-a BERMUDA 3.75 SP-MOD/A 3750 780 3,2

Standard BERMUDA 

SP

BERMUDA

SP–MOD/A

zabudovaný chladící agregát • •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • •
sokl a elní panel (bílý) • •
ekologická polyuretanová izolace • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

výstavní plocha bílá potažená polyesterem • •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • •
izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání (elektrické spirály) • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 2

1305 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  
1306 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  (kyselinoodolná)
1406 no ní plexi kryty
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
3002 komplet kole ek 3

506 automatické odpa ování kondenzátu
3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1602 posuvný stolek na váhu nebo ná ezový stroj
1601 posuvný stolek na nože
1603 v šák na ut rky
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)

+1/+10

11
60

±1
0

16
20

±1
0

160

165

840 25
0

1140

35
5±
1051
5±
10

400

91
0±
10

212

760

ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy 
(vzorník IGLOO)

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

ventilované chlazení (dynamické)

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se MOD/A      3 netýká se MOD/A

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 GRENADA–MOD/C 

 

GR100 GRENADA 1.25-MOD/C 1250 260 1,05

GR101 GRENADA 1.9-MOD/C 1875 390 1,6

GR102 GRENADA 2.5-MOD/C 2500 520 2,1

GR180-c GRENADA 3.75-MOD/C 3750 780 3,2

Standard GRENADA–MOD/C

výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav •
ventilované chlazení (dynamické) •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) •
elní panel a podstavec (bílý) •

ekologická polyuretanová izolace •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •

výstavní plocha bílá potažená polyesterem •
nerezová pracovní plocha •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
oblé elní sklo •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání (elektrické spirály) •
elektronický regulátor teploty •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5012 barevné provedení soklu (podstavec) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
908 nerezový sokl (podstavec)
5588 dodate né oplášt ní soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5589 dodate né oplášt ní soklu - nerezové
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1305 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  
1306 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  (kyselinoodolná)
1406 no ní plexi kryty 3

2815 sv telná rampa–LED trubice (maso) 2

2812 sv telná rampa–LED trubice (bílá) 2

2813 sv telná rampa–LED trubice (cukrárenská) 2

3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1602 posuvný stolek na váhu nebo ná ezový stroj
1601 posuvný stolek na nože
1603 v šák na ut rky
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru) 3

+1/+10

1140

840 25
0

11
65

±1
0

35
5±

10

47
5±

10

165
400

91
0±

10

212

Sv telná rampa–LED trubice 
(maso)

za ízení p izp sobeno ke 
spojování do sestav

ventilované chlazení 
(dynamické)

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se verze s vysokým elním sklem      3 týká se verze se sv telnou rampou

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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zásuvka 230V

automatické odtávánímatické odtávání

NW 45 12
95

75
9

1328

13
90

1380

13
45 12
85

1285
1345

NZ 90

elektronický regulátor teploty

 GRENADA NW–MOD/C 

 

 GR103  GRENADA NW 45-
MOD/C 

 1320/1280  280  0,87 

 GRENADA NZ–MOD/C 

 

 GR104  GRENADA NZ 90-MOD/C  1280/1280  220  1,12 

Standard NW45–MOD/C NZ90–MOD/C

výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) • •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • •
elní panel a podstavec (bílý) • •

ekologická polyuretanová izolace • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

výstavní plocha bílá potažená polyesterem • •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
oblé elní sklo • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání (elektrické spirály) • •
elektronický regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5012 barevné provedení soklu (podstavec) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
908 nerezový sokl (podstavec)
5588 dodate né oplášt ní soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5589 dodate né oplášt ní soklu - nerezové
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1305 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  
1306 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  (kyselinoodolná)
1406 no ní plexi kryty 3

2815 sv telná rampa–LED trubice (maso) 2

2812 sv telná rampa–LED trubice (bílá) 2

2813 sv telná rampa–LED trubice (cukrárenská) 2

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1602 posuvný stolek na váhu nebo ná ezový stroj 4

1601 posuvný stolek na nože 4

1603 v šák na ut rky
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru) 3

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se verze s vysokým elním sklem      3 týká se verze se sv telnou rampou     4 netýká se NZ 90

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]

+1/+10
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 GRENADA SP–MOD/C 

 

GR100SP GRENADA 1.25 SP-MOD/C 1250 260 1,05

GR101SP GRENADA 1.9 SP-MOD/C 1875 390 1,6

GR102SP GRENADA 2.5 SP-MOD/C 2500 520 2,1

GR180SP-c GRENADA 3.75 SP-MOD/C 3750 780 3,2

Standard GRENADA SP–MOD/C

výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav •
ventilované chlazení (dynamické) •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) •
elní panel a podstavec (bílý) •

ekologická polyuretanová izolace •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •

výstavní plocha bílá potažená polyesterem •
nerezová pracovní plocha •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání (elektrické spirály) •
sv telná rampa–LED trubice (maso) •
elektronický regulátor teploty •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5012 barevné provedení soklu (podstavec) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
908 nerezový sokl (podstavec)
5588 dodate né oplášt ní soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5589 dodate né oplášt ní soklu - nerezové
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1305 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  
1306 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  (kyselinoodolná)
1406 no ní plexi kryty
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1602 posuvný stolek na váhu nebo ná ezový stroj
1601 posuvný stolek na nože
1603 v šák na ut rky
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)

+1/+10

Sv telná rampa–LED trubice 
(maso)

za ízení p izp sobeno ke 
spojování do sestav

1 pouze p i použití termostatu IGLOO 

elektronický regulátor teploty

11
60

±1
0

16
20

±1
0

91
0±
10

160

840 25
0

1140

35
5±
10

51
5±
10

400
165

212

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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13
45 12
85

1285
1345

NZ 90NW 45 12
95

75
9

1328

13
90

1380

 GRENADA SP NW–MOD/C 

 

 GR103SP  GRENADA NW 45SP-MOD/C  1320/1280  280  0,87 

 GRENADA SP NZ–MOD/C 

 

 GR104SP  GRENADA NZ 90SP-MOD/C  1280/1280  220  1,12 

Standard NW 45–MOD/C NZ 90–MOD/C

výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) • •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • •
elní panel a podstavec (bílý) • •

ekologická polyuretanová izolace • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

výstavní plocha bílá potažená polyesterem • •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání (elektrické spirály) • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • •
elektronický regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5012 barevné provedení soklu (podstavec) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
908 nerezový sokl (podstavec)
5588 dodate né oplášt ní soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5589 dodate né oplášt ní soklu - nerezové
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1305 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  
1306 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  (kyselinoodolná)
1406 no ní plexi kryty
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1602 posuvný stolek na váhu nebo ná ezový stroj 2

1601 posuvný stolek na nože 2

1603 v šák na ut rky
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)

+1/+10

elektronický regulátor teploty

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 netýká se NZ 90 

zásuvka 230V

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 MONIKA 2 

 

 MO100  MONIKA 2/1.0  1070  160  0,5 

 MO101  MONIKA 2/1.3  1310  210  0,6 

 MO102  MONIKA 2/1.5  1510  240  0,7 

 MO103  MONIKA 2/1.7  1710  270  0,8 

 MO104  MONIKA 2/2.05  2050  330  1,0 

 MO105  MONIKA 2/2.5  2520  410  1,25 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) MONIKA 2

zabudovaný chladící agregát •
statické chlazení (gravita ní) •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) •
sokl a elní panel (bílý) •
ekologická polyuretanová izolace •
výstavní plocha bílá potažená polyesterem •
úložný prostor - bílý potaženým polyesterem •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové •
nerezová pracovní plocha •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
oblé elní sklo (výklopné) •
ofuk elního skla teplým vzduchem •
sv telná rampa–LED trubice (bílá) •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
odtok kondenzátu do nádoby •
elektronický regulátor teploty •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy)
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1189 nerezový úložný prostor
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
1406 no ní plexi kryty
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek
566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu
3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)

+1/+10

12
20
±1
0

240

90
0±
10

230

830

480

33
0±
10

64725
5

65
0±
10

200

21
5

15016
5

21
6

496

R3
8

ofuk elního skla teplým 
vzduchem

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

zadní k ídlové dve e

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný ve st edu modul  1.7, 2.05, 2.5

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO (S)  

 

 SA100  SANTIAGO 1.1 S  1040  170  0,8 

 SA101  SANTIAGO 1.4 S  1370  220  1,0 

 SA102  SANTIAGO 1.7 S  1670  270  1,2 

 SA103  SANTIAGO 2.1 S  2000  325  1,5 

 SA104  SANTIAGO 2.5 S  2540  420  1,9 

SA113 SANTIAGO 3.75 S 3830 640 2,9

 SANTIAGO (S)–MOD/A 

 

 SA100-a  SANTIAGO 1.1 S-MOD/A  960  170  0,8 

 SA101-a  SANTIAGO 1.4 S-MOD/A  1290  220  1,0 

 SA102-a  SANTIAGO 1.7 S-MOD/A  1590  270  1,2 

 SA103-a  SANTIAGO 2.1 S-MOD/A  1920  325  1,5 

 SA104-a  SANTIAGO 2.5 S-MOD/A  2460  420  1,9 

SA113-a SANTIAGO 3.75 S-MOD/A 3750 640 2,9

 SANTIAGO (S)–MOD/C 

 

 SA100-c  SANTIAGO 1.1 S-MOD/C  960  170  0,8 

 SA101-c  SANTIAGO 1.4 S-MOD/C  1290  220  1,0 

 SA102-c  SANTIAGO 1.7 S-MOD/C  1590  270  1,2 

 SA103-c  SANTIAGO 2.1 S-MOD/C  1920  325  1,5 

 SA104-c  SANTIAGO 2.5 S-MOD/C  2460  420  1,9 

SA113-c SANTIAGO 3.75 S-MOD/C 3750 640 2,9

Standard (S) (S)–MOD/A (S)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezový úložný prostor • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 8

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 7

1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

+1/+10
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160

765
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±1
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10
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0±

10 60
0±

10
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8

787

190
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6

496
R3
8

17
5

17
0 teleskopový systém zvedání 

oblého elního skla

dodate ná nárazová lišta na 
soklu - možnost výb ru barvy 

(vzorník IGLOO)

zadní k ídlové dve e

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly a ve st edu modul  1.7, 2.1, 2.5       3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 netýká se MOD/C       6 týká se MOD/A, MOD/C
7 výb r této možnosti vylu uje ze standardu nárazovou lištu      8 netýká se MOD/A, MOD/C 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO NW (S)  

 

 SA107  SANTIAGO NWS  1380  150  0,9 

 SANTIAGO NW (S)–MOD/A 

 

 SA107-a  SANTIAGO NWS-MOD/A  1300  150  0,9 

 SANTIAGO NW (S)–MOD/C 

 

 SA107-c  SANTIAGO NWS-MOD/C  1300  150  0,9 

Standard NW (S)
NW (S)–

MOD/A

NW (S)–

MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezový úložný prostor • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 7

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

+1/+10

elektronický regulátor teploty

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

zadní k ídlové dve e

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly       3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 netýká se MOD/C       6 týká se MOD/A, MOD/C      7 netýká se MOD/A, MOD/C 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO (W)  

 

 SA100W  SANTIAGO 1.1 W  1040  170  0,8 

 SA101W  SANTIAGO 1.4 W  1370  220  1,0 

 SA102W  SANTIAGO 1.7 W  1670  270  1,2 

 SA103W  SANTIAGO 2.1 W  2000  325  1,5 

 SA104W  SANTIAGO 2.5 W  2540  420  1,9 

SA113W SANTIAGO 3.75 W 3830 640 2,9

 SANTIAGO (W)–MOD/A 

 

 SA100W-a  SANTIAGO 1.1 W-MOD/A  960  170  0,8 

 SA101W-a  SANTIAGO 1.4 W-MOD/A  1290  220  1,0 

 SA102W-a  SANTIAGO 1.7 W-MOD/A  1590  270  1,2 

 SA103W-a  SANTIAGO 2.1 W-MOD/A  1920  325  1,5 

 SA104W-a  SANTIAGO 2.5 W-MOD/A  2460  420  1,9 

SA113W-a SANTIAGO 3.75 W-MOD/A 3750 640 2,9

 SANTIAGO (W)–MOD/C 

 

 SA100W-c  SANTIAGO 1.1W-MOD/C  960  170  0,8 

 SA101W-c  SANTIAGO 1.4W-MOD/C  1290  220  1,0 

 SA102W-c  SANTIAGO 1.7W-MOD/C  1590  270  1,2 

 SA103W-c  SANTIAGO 2.1W-MOD/C  1920  325  1,5 

 SA104W-c  SANTIAGO 2.5W-MOD/C  2460  420  1,9 

SA113W-c SANTIAGO 3.75 W-MOD/C 3750 640 2,9

Standard (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezový úložný prostor • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 8

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 7

1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

+1/+10

elektronický regulátor teploty

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

zadní k ídlové dve e

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly a ve st edu modul  1.7, 2.1, 2.5       3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 netýká se MOD/C        6 týká se MOD/A, MOD/C
7 výb r této možnosti vylu uje ze standardu nárazovou lištu      8 netýká se MOD/A, MOD/C 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO NW (W)  

 

 SA107W  SANTIAGO NWW  1380  150  0,9 

 SANTIAGO NW (W)–MOD/A 

 

 SA107W-a  SANTIAGO NWW-MOD/A  1300  150  0,9 

 SANTIAGO NW (W)–MOD/C 

 

 SA107W-c  SANTIAGO NWW-MOD/C  1300  150  0,9 

Standard NW (W)
NW (W)–

MOD/A

NW 

(W)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezový úložný prostor • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 7

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

+1/+10

kaskádová výstavní plocha - 3 
úrovn

automatické odtáváníické odtávání

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 netýká se MOD/C       6 týká se MOD/A, MOD/C      7 netýká se MOD/A, MOD/C
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teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO NZ (W)  

 

 SA106W  SANTIAGO NZW  1380  170  1,1 

 SANTIAGO NZ (W)–MOD/A 

 

 SA106W-a  SANTIAGO NZW-MOD/A  1300  170  1,1 

 SANTIAGO NZ (W)–MOD/C 

 

 SA106W-c  SANTIAGO NZW-MOD/C  1300  170  1,1 

Standard NZ (W)
NZ (W)–

MOD/A

NZ (W)–

MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezový úložný prostor • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 8

506 automatické odpa ování kondenzátu 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 7

1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

+1/+10

nerezová výstavní plocha a 
vnit ní pláš  

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

police na tašky/tácy (alu proÞ l 
zlaté nebo st íbrné barvy)

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 netýká se MOD/C       6 týká se MOD/A, MOD/C      
7 výb r této možnosti vylu uje ze standardu nárazovou lištu      8 netýká se MOD/A, MOD/C 
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0
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5
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ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO (S)–DRE  

 

 SA100/DRE  SANTIAGO 1.1 S DRE  1060  170  0,8 

 SA101/DRE  SANTIAGO 1.4 S DRE  1390  220  1,0 

 SA102/DRE  SANTIAGO 1.7 S DRE  1690  270  1,2 

 SA103/DRE  SANTIAGO 2.1 S DRE  2020  325  1,5 

 SA104/DRE  SANTIAGO 2.5 S DRE  2560  420  1,9 

SA113/DRE SANTIAGO 3.75 S DRE 3830 640 2,9

 SANTIAGO (S)–MOD/A DRE 

 

 SA100-a/DRE  SANTIAGO 1.1 S-MOD/A DRE  960  170  0,8 

 SA101-a/DRE  SANTIAGO 1.4 S-MOD/A DRE  1290  220  1,0 

 SA102-a/DRE  SANTIAGO 1.7 S-MOD/A DRE  1590  270  1,2 

 SA103-a/DRE  SANTIAGO 2.1 S-MOD/A DRE  1920  325  1,5 

 SA104-a/DRE  SANTIAGO 2.5 S-MOD/A DRE  2460  420  1,9 

SA113-a/DRE SANTIAGO 3.75 S-MOD/A DRE 3750 640 2,9

 SANTIAGO (S)–MOD/C DRE 

 

 SA100-c/DRE  SANTIAGO 1.1 S-MOD/C DRE  960  170  0,8 

 SA101-c/DRE  SANTIAGO 1.4 S-MOD/C DRE  1290  220  1,0 

 SA102-c/DRE  SANTIAGO 1.7 S-MOD/C DRE  1590  270  1,2 

 SA103-c/DRE  SANTIAGO 2.1 S-MOD/C DRE  1920  170  1,5 

 SA104-c/DRE  SANTIAGO 2.5 S-MOD/C DRE  2460  420  1,9 

SA113-c/DRE SANTIAGO 3.75 S-MOD/C DRE 3750 640 2,9

Standard (S) (S)–MOD/A (S)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
d ev né oplášt ní s plným elním panelem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezový úložný prostor • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5007 nerezový p ední panel s d ev nými lištami (100mm)
5030 bez p edního panelu (verze na individuální zabudování)
5031 bez krycích panel  soklu (verze na individuální zabudování)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 8

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 7

1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

+1/+10
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0sklen né výstavní police

police na tašky/tácy (alu proÞ l 
zlaté nebo st íbrné barvy)

Sv telná rampa–LED trubice 
(maso)

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly a ve st edu modul  1.7, 2.1, 2.5     3 týká se modulu s nad azeným ovládáním     4 možné pouze s možností 1202     5 netýká se MOD/C      6 týká se MOD/A, MOD/C
7 nedostupné s možností 5007     8 netýká se MOD/A, MOD/C 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

zásuvka 230V

ofuk elního skla teplým 
vzduchem

 SANTIAGO NW (S)–DRE  

 

 SA107/DRE  SANTIAGO NWS DRE  1390  150  0,9 

 SANTIAGO NW (S)–MOD/A DRE 

 

 SA107-a/DRE  SANTIAGO NWS-MOD/A DRE  1300  150  0,9 

 SANTIAGO NW (S)–MOD/C DRE 

 

 SA107-c/DRE  SANTIAGO NWS-MOD/C DRE  1300  150  0,9 

Standard NW (S)
NW (S)–
MOD/A

NW 
(S)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
d ev né oplášt ní s plným elním panelem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezový úložný prostor • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5007 nerezový p ední panel s d ev nými lištami (100mm)
5030 bez p edního panelu (verze na individuální zabudování)
5031 bez krycích panel  soklu (verze na individuální zabudování)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 7

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202      5 netýká se MOD/C       6 týká se MOD/A, MOD/C      7 netýká se MOD/A, MOD/C 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]

+1/+10
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 SANTIAGO (W)–DRE  

 

 SA100W/DRE  SANTIAGO 1.1 W DRE  1060  170  0,8 

 SA101W/DRE  SANTIAGO 1.4 W DRE  1390  220  1,0 

 SA102W/DRE  SANTIAGO 1.7 W DRE  1690  270  1,2 

 SA103W/DRE  SANTIAGO 2.1 W DRE  2020  325  1,5 

 SA104W/DRE  SANTIAGO 2.5 W DRE  2560  420  1,9 

SA113W/DRE SANTIAGO 3.75 W DRE 3830 640 2,9

 SANTIAGO (W)–MOD/A DRE 

 

 SA100W-a/DRE  SANTIAGO 1.1W-MOD/A DRE  960  170  0,8 

 SA101W-a/DRE  SANTIAGO 1.4W-MOD/A DRE  1290  220  1,0 

 SA102W-a/DRE  SANTIAGO 1.7W-MOD/A DRE  1590  270  1,2 

 SA103W-a/DRE  SANTIAGO 2.1W-MOD/A DRE  1920  325  1,5 

 SA104W-a/DRE  SANTIAGO 2.5W-MOD/A DRE  2460  420  1,9 

SA113W-a/DRE SANTIAGO 3.75 W-MOD/A DRE 3750 640 2,9

 SANTIAGO (W)–MOD/C DRE 

 

 SA100W-c/DRE  SANTIAGO 1.1W-MOD/C DRE  960  170  0,8 

 SA101W-c/DRE  SANTIAGO 1.4W-MOD/C DRE  1290  220  1,0 

 SA102W-c/DRE  SANTIAGO 1.7W-MOD/C DRE  1590  270  1,2 

 SA103W-c/DRE  SANTIAGO 2.1W-MOD/C DRE  1920  325  1,5 

 SA104W-c/DRE  SANTIAGO 2.5W-MOD/C DRE  2460  420  1,9 

SA113W-c/DRE SANTIAGO 3.75 W-MOD/C DRE 3750 640 2,9

Standard (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
d ev né oplášt ní s plným elním panelem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezový úložný prostor • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5007 nerezový p ední panel s d ev nými lištami (100mm)
5030 bez p edního panelu (verze na individuální zabudování)
5031 bez krycích panel  soklu (verze na individuální zabudování)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 8

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 7

1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

+1/+10

nerezová výstavní plocha 
(kyselinoodolná)

elektronický regulátor teploty

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly a ve st edu modul  1.7, 2.1, 2.5   
3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 netýká se MOD/C       
6 týká se MOD/A, MOD/C      7 nedostupné s možností 5007       8 netýká se MOD/A, MOD/C 
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ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO NW (W)–DRE  

 

 SA107W/DRE  SANTIAGO NWW DRE  1390  150  0,9 

 SANTIAGO NW (W)–MOD/A DRE 

 

 SA107W-a/DRE  SANTIAGO NWW-MOD/A DRE  1300  150  0,9 

 SANTIAGO NW (W)–MOD/C DRE 

 

 SA107W-c/DRE  SANTIAGO NWW-MOD/C DRE  1300  150  0,9 

Standard NW (W)
NW (W)–

MOD/A

NW 

(W)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
d ev né oplášt ní s plným elním panelem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezový úložný prostor • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5007 nerezový p ední panel s d ev nými lištami (100mm)
5030 bez p edního panelu (verze na individuální zabudování)
5031 bez krycích panel  soklu (verze na individuální zabudování)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 7

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 netýká se MOD/C       6 týká se MOD/A, MOD/C      7 netýká se MOD/A, MOD/C 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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žulová pracovní plocha Balmoral 

kaskádová výstavní plocha - 3 
úrovn

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla
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 SANTIAGO NZ (W)–DRE  

 

 SA106W/DRE  SANTIAGO NZW DRE  1390  170  1,1 

 SANTIAGO NZ (W)–MOD/A DRE 

 

 SA106W-a/DRE  SANTIAGO NZW-MOD/A DRE  1300  170  1,1 

 SANTIAGO NZ (W)–MOD/C DRE 

 

 SA106W-c/DRE  SANTIAGO NZW-MOD/C DRE  1300  170  1,1 

Standard NZ (W) NZ (W)–MOD/A
NZ (W)–

MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
d ev né oplášt ní s plným elním panelem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezový úložný prostor • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5007 nerezový p ední panel s d ev nými lištami (100mm)
5030 bez p edního panelu (verze na individuální zabudování)
5031 bez krycích panel  soklu (verze na individuální zabudování)
1111 kaskádová výstavní plocha - 2 úrovn
1131 kaskádová výstavní plocha - 3 úrovn
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 8

506 automatické odpa ování kondenzátu 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 7

1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1203 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru)
1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 6

+1/+10

ekologická polyuretanová izolace

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202      5 netýká se MOD/C      6 týká se MOD/A, MOD/C      7 nedostupné s možností 5007  
8 netýká se MOD/A, MOD/C 

žulová pracovní plocha Balmoral 

350

160

765

12
30

±1
0

90
0±

10

33
0±

10 60
0±

10

1190

24
8

787

1300
1380

106
0

580

NZ

13
80

35017
50

±1
0

19017
0

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO (W) GASTRO  

 

 SA100W/GASTRO  SANTIAGO 1.1W GASTRO  1040  170  0,8 

 SA101W/GASTRO  SANTIAGO 1.4W GASTRO  1370  220  1,0 

 SA102W/GASTRO  SANTIAGO 1.7W GASTRO  1670  270  1,2 

 SA103W/GASTRO  SANTIAGO 2.1W GASTRO  2000  325  1,5 

 SA104W/GASTRO  SANTIAGO 2.5W GASTRO  2460  420  1,9 

 SANTIAGO (W)–MOD/A GASTRO 

 

 SA100W-a/GASTRO  SANTIAGO 1.1W-MOD/A GASTRO  960  170  0,8 

 SA101W-a/GASTRO  SANTIAGO 1.4W-MOD/A GASTRO  1290  220  1,0 

 SA102W-a/GASTRO  SANTIAGO 1.7W-MOD/A GASTRO  1590  270  1,2 

 SA103W-a/GASTRO  SANTIAGO 2.1W-MOD/A GASTRO  1920  325  1,5 

 SA104W-a/GASTRO  SANTIAGO 2.5W-MOD/A GASTRO  2460  420  1,9 

 SANTIAGO (W)–MOD/C GASTRO 

 

 SA100W-c/GASTRO  SANTIAGO 1.1W-MOD/C GASTRO  960  170  0,8 

 SA101W-c/GASTRO  SANTIAGO 1.4W-MOD/C GASTRO  1290  220  1,0 

 SA102W-c/GASTRO  SANTIAGO 1.7W-MOD/C GASTRO  1590  270  1,2 

 SA103W-c/GASTRO  SANTIAGO 2.1W-MOD/C GASTRO  1920  325  1,5 

 SA104W-c/GASTRO  SANTIAGO 2.5W-MOD/C GASTRO  2460  420  1,9 

Standard (W)
(W) 

MOD/A

(W) 

MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nástavba na GN - nerezová (kyselinoodolná) • • •
nerezový úložný prostor • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
355 lakovaný výparník
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
3002 komplet kole ek 8

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
506 automatické odpa ování kondenzátu 5

3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 6

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 7

1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
1009 gastronádoba GN 1/3–100 mm
1014 gastronádoba GN 1/6–100mm

+1/+10

Santiago 1.1W Gastro Santiago 1.4W Gastro Santiago 1.7W Gastro

Santiago 2.1W Gastro Santiago 2.5W Gastro

1190

350

160

12
30

±1
0

90
0±

10

33
0±

10 60
0±

10

24
8

787
10

0

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

960

71
6

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/3

GN
1/6

GN
1/3

1290

71
6

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

1590

71
6

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

1920

71
6

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

2460

71
6

17
50

±1
0

za ízení p izp sobeno ke 
spojování do sestav

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

rám p izp sobený na použití 
gastronádob GN

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202      6 týká se MOD/A, MOD/C      5 netýká se MOD/C       6 týká se MOD/A, MOD/C
7 výb r této možnosti vylu uje ze standardu nárazovou lištu      8 netýká se MOD/A, MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO- FISH 

 

 SA100F  SANTIAGO 1.1S-FISH 1260  170  0,8 

 SA101F  SANTIAGO 1.4S-FISH 1260  220  1,0 

 SA102F  SANTIAGO 1.7S-FISH 1260  270  1,2 

 SA103F  SANTIAGO 2.1S-FISH 1260  325  1,5 

 SA104F  SANTIAGO 2.5S-FISH 1260  420  1,9 

 SANTIAGO–MOD/A FISH 

 

 SA100F-a  SANTIAGO 1.1S MOD/A -FISH  960  170  0,8 

 SA101F-a  SANTIAGO 1.4S MOD/A -FISH  1290  220  1,0 

 SA102F-a  SANTIAGO 1.7S MOD/A -FISH  1590  270  1,2 

 SA103F-a  SANTIAGO 2.1S MOD/A -FISH  1920  325  1,5 

 SA104F-a  SANTIAGO 2.5S MOD/A -FISH  2460  420  1,9 

 SANTIAGO–MOD/C FISH 

 

 SA100F-c  SANTIAGO 1.1S MOD/C -FISH  960  170  0,8 

 SA101F-c  SANTIAGO 1.4S MOD/C -FISH  1290  220  1,0 

 SA102F-c  SANTIAGO 1.7S MOD/C -FISH  1590  270  1,2 

 SA103F-c  SANTIAGO 2.1S MOD/C -FISH  1920  325  1,5 

 SA104F-c  SANTIAGO 2.5S MOD/C -FISH  2460  420  1,9 

Standard SANTIAGO 

FISH

MOD/A 

FISH

MOD/C 

FISH

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
sokl a elní panel (bílý) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselinoodolné) s odtokem • • •
nerezový úložný prostor • • •
lakovaný výparník • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 7

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
3007 teplom r - analogový 
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 5

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 6

1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 5

+1/+10

12
30

±1
0

1190

350

160

765

90
0±
10

33
0±
10 60

0±
10

21
2

670

17
50

±1
0

17
5

19017
0

ekologická polyuretanová izolace

nerezové vany ve 
výstavním prostoru (kyseli-
noodolné) s odtokem

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202      5 týká se MOD/A, MOD/C      6 výb r této možnosti vylu uje ze standardu nárazovou lištu
7 netýká se MOD/A, MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO DRE–FISH 

 

 SA100F/DRE  SANTIAGO 1.1S DRE-FISH  1260  170  0,8 

 SA101F/DRE  SANTIAGO 1.4S DRE-FISH  1260  220  1,0 

 SA102F/DRE  SANTIAGO 1.7S DRE-FISH  1260  270  1,2 

 SA103F/DRE  SANTIAGO 2.1S DRE-FISH  1260  325  1,5 

 SA104F/DRE  SANTIAGO 2.5S DRE-FISH  1260  420  1,9 

 SANTIAGO–MOD/A DRE FISH 

 

 SA100F/DRE-a  SANTIAGO 1.1S MOD/A DRE-FISH  960  170  0,8 

 SA101F/DRE-a  SANTIAGO 1.4S MOD/A DRE-FISH  1290  220  1,0 

 SA102F/DRE-a  SANTIAGO 1.7S MOD/A DRE-FISH  1590  270  1,2 

 SA103F/DRE-a  SANTIAGO 2.1S MOD/A DRE-FISH  1920  325  1,5 

 SA104F/DRE-a  SANTIAGO 2.5S MOD/A DRE-FISH  2460  420  1,9 

 SANTIAGO–MOD/C DRE FISH 

 

 SA100F/DRE-c  SANTIAGO 1.1S MOD/C DRE-FISH  960  170  0,8 

 SA101F/DRE-c  SANTIAGO 1.4S MOD/C DRE-FISH  1290  220  1,0 

 SA102F/DRE-c  SANTIAGO 1.7S MOD/C DRE-FISH  1590  270  1,2 

 SA103F/DRE-c  SANTIAGO 2.1S MOD/C DRE-FISH  1920  325  1,5 

 SA104F/DRE-c  SANTIAGO 2.5S MOD/C DRE-FISH  2460  420  1,9 

Standard SANTIAGO 

DRE FISH

MOD/A 

DRE FISH

MOD/C 

DRE FISH

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
d ev né oplášt ní s plným elním panelem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselinoodolné) s odtokem • • •
nerezový úložný prostor • • •
lakovaný výparník • • •
zadní dve e úložného prostoru–k ídlové • • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (maso) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • -
elektronický regulátor teploty 3 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5007 nerezový p ední panel s d ev nými lištami (100mm)
5030 bez p edního panelu (verze na individuální zabudování)
5031 bez krycích panel  soklu (verze na individuální zabudování)
1187 nerezový úložný prostor (kyselinoodolný)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek 7

566 za ízení z rozsahem teploty od -2 °C do +4 °C
3007 teplom r - analogový
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 4 5

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 6

1202 pevný p ed l (sklen ný ve výstavním prostoru, nerezový v úložném prostoru) 2

408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 5

 S SANANTITIAGAGO–O–MOMOD/D/C C DRDRE E FIFISHSH

12
30

±1
0

1190

350

160

765

90
0±

10

33
0±

10 60
0±

10

21
2

670

17
50

±1
0

17
5

19017
0

ekologická polyuretanová izolace

nerezové vany ve 
výstavním prostoru (kyseli-

noodolné) s odtokem

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly       3 týká se modulu s nad azeným ovládáním      4 možné pouze s možností 1202       5 týká se MOD/A, MOD/C      6 nedostupné s možností 5007      7 netýká se MOD/A, MOD/C

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]

+1/+10
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 TATIANA 

 

 TA100  TATIANA 1.0  990  90  0,5 

 TA101  TATIANA 1.3  1300  120  0,67 

 TA102  TATIANA 1.5  1500  140  0,77 

 TA103  TATIANA 1.7  1700  160  0,88 

 TATIANA (S) 

 

 TA100S  TATIANA 1.0S  990  90  0,5 

 TA101S  TATIANA 1.3S  1300  120  0,67 

 TA102S  TATIANA 1.5S  1500  140  0,77 

 TA103S  TATIANA 1.7S  1700  160  0,88 

Standard  TATIANA TATIANA (S)

zabudovaný chladící agregát • •
statické chlazení (gravita ní) • •
vn jší oplášt ní (dolní ást) - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní (horní ást) - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
nerezová výstavní plocha • •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
sklen ná nástavba s oblým elním sklem • •
no ní plexi kryty • •
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

655 barevné provedení vn jšího oplášt ní (horní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
656 barevné provedení vn jšího oplášt ní (dolní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
612 nerezové vn jší oplášt ní (horní ást)
607 nerezové vn jší oplášt ní (dolní ást)
1804 sklen ná nástavba s rovým elním sklem
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký

+2/+8

11
90

±1
0 545

765

150

205

230

18
2

190

53
0±

10 81
0 ±

10

15
0

765

12
10

 ±1
0 545

230

60

190

205

53
0±

10 81
0 ±

10

150 15
0

elektronický regulátor teploty

komplet kole ek

Sv telná rampa–LED trubice 
(maso)

1 pouze p i použití termostatu IGLOO

)A (S)

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 TATIANA Z 

 

 TA100Z  TATIANA 1.0Z  990  140  0,5 

 TA101Z  TATIANA 1.3Z  1300  200  0,67 

 TA102Z  TATIANA 1.5Z  1500  260  0,77 

 TA103Z  TATIANA 1.7Z  1700  320  0,88 

 TATIANA ZS 

 

 TA100ZS  TATIANA 1.0ZS  990  140  0,5 

 TA101ZS  TATIANA 1.3ZS  1300  200  0,67 

 TA102ZS  TATIANA 1.5ZS  1500  260  0,77 

 TA103ZS  TATIANA 1.7ZS  1700  320  0,88 

Standard TATIANA Z TATIANA ZS

zabudovaný chladící agregát • •
statické chlazení (gravita ní) • •
vn jší oplášt ní (dolní ást) - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní (horní ást) - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
nerezová výstavní plocha • •
chlazený úložný prostor s posuvnými dve mi - bílý potaženým polyesterem 2 • •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
sklen ná nástavba s oblým elním sklem • •
no ní plexi kryty • •
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

655 barevné provedení vn jšího oplášt ní (horní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
656 barevné provedení vn jšího oplášt ní (dolní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
612 nerezové vn jší oplášt ní (horní ást)
607 nerezové vn jší oplášt ní (dolní ást)
1189 nerezový úložný prostor
1804 sklen ná nástavba s rovým elním sklem
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký

+2/+8

545

150
230

18
2

11
90

±1
0

765

205

81
0±

10

 620

715

42
0

53
0±

10
545

230
150

60

765

12
10

 ±1
0

205

81
0±

10

 620

42
0

53
0±

10

715

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

samozavírací posuvné dve e

ekologická polyuretanová izolace

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 Tatiana 1.0–k ídlové dve e

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 TATIANA N  

 

 TA100N  TATIANA 1.0N  990  90  0,5 

 TA101N  TATIANA 1.3N  1300  120  0,67 

 TA102N  TATIANA 1.5N  1500  140  0,77 

 TA103N  TATIANA 1.7N  1700  160  0,88 

 TATIANA N(S) 

 

 TA100NS  TATIANA 1.0NS  990  90  0,5 

 TA101NS  TATIANA 1.3NS  1300  120  0,67 

 TA102NS  TATIANA 1.5NS  1500  140  0,77 

 TA103NS  TATIANA 1.7NS  1700  160  0,88 

 TATIANA N2 

 

 TA100N2  TATIANA 1.0N2  1205  90  0,5 

 TA101N2  TATIANA 1.3N2  1515  120  0,67 

 TA102N2  TATIANA 1.5N2  1715  140  0,77 

 TA103N2  TATIANA 1.7N2  1915  160  0,88 

Standard TATIANA N TATIANA N(S) TATIANA N2

zabudovaný chladící agregát • • •
agregát umíst ný na boku - možnost výb ru strany - - •
statické chlazení (gravita ní) • • •
vn jší oplášt ní (dolní ást) - bílé potažené polyesterem • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
sklen ná nástavba s oblým elním sklem • • •
no ní plexi kryty • • •
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • •
elektronický regulátor teploty • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1804 sklen ná nástavba s rovým elním sklem
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký

1 pouze p i použití termostatu IGLOO 

+2/+8

ALU proÞ ly zlaté nebo 
st íbrné barvy (vzorník 
IGLOO)

ekologická polyuretanová izolace

elektronický regulátor teploty

545

7
1
0 230

1
8
2

210

150

205

765

3
2
6

945

7
1
0

545

150

205

430

1
8
2

3
2
8 545

945

7
3
0 430

6
0

150

205

3
2
8

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 WIKTORIA 

 

 WI01  WIKTORIA 1.0  940  70  0,4 

 WI02  WIKTORIA 1.3  1320  100  0,6 

 WIKTORIA 2 

 

 WI03  WIKTORIA 2/1.0  825  112  0,43 

 WI04  WIKTORIA 2/1.3  1320  180  0,69 

Standard WIKTORIA WIKTORIA 2

zabudovaný chladící agregát • •
chladící agregát umíst ný na pravé stran  (ze strany zákazníka) • •
statické chlazení (gravita ní) • •
nerezové vn jší oplášt ní • •
ekologická polyuretanová izolace • •
výstavní plocha p izp sobena na použití GN 1/1 hloubky 40 mm • -
výstavní plocha p izp sobena na použití GN 1/1 – 1 ks hloubky 20 mm, další max. 150 mm - •
oblé elní sklo (výklopné) • •
no ní plexi kryty • •
sv telná rampa - LED trubice (cukrárenská) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
elektronický regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

1115 nerezová výstavní plocha (plochá)
1113 dodate ná nerezová výstavní police
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
1004 gastronádoba GN 1/1–20 mm
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1003 gastronádoba GN 1/1–150 mm
1030 dodate ná d lící lišta na GN

+2/+8

65
5

940 (1320)

44
0±

10
20

0

655

50

940 (1320)

16
5

61
0±

10

825 (1320)770

20
0

19
0

825 (1320)

77
0H m

ax
 = 

20
mm

H m
ax

 =1
50

mm

oblé elní sklo

ekologická polyuretanová izolace

elektronický regulátor teploty

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 King AT  

 KG100AT King 1.0 AT  1000 748 2,8

 KG101AT King 1.3 AT  1310 966 3,7

 KG102AT King 1.6 AT  1610  1208 4,6

 KG103AT King 1.9 AT  1920  1449 5,5

 KG104AT King 2.5 AT  2540  1944 7,4

 King AT MOD/A 

 KG100AT-a  King 1.0 AT MOD/A  920  748  2,8

 KG101AT-a  King 1.3 AT MOD/A  1230  966  3,7

 KG102AT-a  King 1.6 AT MOD/A  1530  1208  4,6

 KG103AT-a  King 1.9 AT MOD/A  1840  1449  5,5

 KG104AT-a  King 2.5 AT MOD/A  2460  1944  7,4

 KG100AT-c King 1.0 AT MOD/C 920 748 2,8 

 KG101AT-c King 1.3 AT MOD/C 1230 966 3,7 

 KG102AT-c King 1.6 AT MOD/C 1530 1208 4,6 

 KG103AT-c King 1.9 AT MOD/C 1840 1449 5,5 

 KG104AT-c King 2.5 AT MOD/C 2460 1944 7,4 

Standard AT
AT–

MOD/A

AT–

MOD/C

úsporný chladící agregát HITACHI umíst ný na zadní st né za ízeníp ý g g ý • • -
ý p p j j g g jvýhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •

za ízení p izp sobeno ke spojování do sestavp p p j - • •
p yizolované bo níce (plné) bílé barvy, tl. 40 mm • - -

ventilované chlazení (dynamické)y • • •
g p yekologická polyuretanová izolace • • •

elní panel-dolní (bílý)p ý • • •
p ý p ý y ppodsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) • • •
vnit ní pláš  a výstavní police za ízení potažené polysterem bílé barvyp ý p p p y y • • •
ý p g ý yvýstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • • •

cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)y ý y • • •
ý p p ý yautomatický odtok kondenzátu pomocí erpadla (do výšky 0,6 m) • • •

osv tlení vnit ní-horní–LED trubice (bílá) • • •
roleta (ru ní) • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do rovinyy p y ý y • • •
automatické odtávání • • •
elektronický regulátor teploty ý g p y 2 • • •

ý jzvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

400 izolované bo níce (plné) bílé barvy, tl. 40 mm p y 3 6

5013 p ý ybarevné provedení bo nic - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
416 skla v bo nicích
417 zrcadla v bo nicích
402 plné izolované nerezové bo nice (tl.40mm)p 3 10

5001 p p p ý ybarevné provedení p edního panelu (dolní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2396 lakovaný plný horní panel panel–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)ý p ý p p ý y
1336 ý p ý pnerezový vnit ní pláš  a výstavní police
1337 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police (kyselinoodolné)ý p ý p y
803 pdodate né osv tlení polic–LED trubice (bílá) 8

811 LED trubice (maso)
889 zá ivka
1121 drát né koše na ovoce i zeleninu 4

1204 zarážka na zboží 8

701 horní zrcadla 9

1120 yháky na maso - dlouhé 12

1206 pevný p ed l - plastový PETG (vivak) p ý p p ý 7

555 ý g p ydodate ný regulátor teploty (termostat) 5 6

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování ý g p y p g 1

515 p g p yp evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájenímg p y ý p j 1 11

517 p p gp evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

podsv tlený horní panel LED 
trubicí–možnost výb ru barvy 

plexi (vzorník IGLOO)

úsporný chladící agregát HITACHI umíst ný 
na zadní st né za ízení

no ní roleta–ru ní

+1/+10

16
35

20
00

±1
0

17
0

820

Výklo
pné360

KING AT

16
35

20
00

±1
0

17
0

Výklo
pné

360

820

KING AT MOD/A

20
00

±1
0

17
0

700

Výklo
pné

360

KING AT MOD/C

435

1.0000

360

435

16
35

435

30
0

1.0000

360

360 360

360

360

30
0

30
0

30
0±

10

30
0±

10

30
0±

10

23
0

23
0

23
0

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se modulu s nad azeným ovládáním      3 v KING MOD/C je hloubka boku 700 mm (obr.3)      4 výb r této možnosti vylu uje ze standardu cenovkové lišty a dv  ady polic      5 možné pouze s možností 1206
6 týká se MOD/A, MOD/C      7 montovaný mezi jednotlivými moduly      8 možné pouze u plných polic       9 výb r této možnosti vylu uje ze standardu 1 adu polic     10 v p ípad , že jsou bo nice ve standardu p íst nné vitríny – je doplatek snížen o cenu bíkých bo nic      
11 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem       12 možné do dvou úrovní horních polic

 King AT MOD/C

úspo

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]

obr.1 obr.2 obr.3
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 King DP-AT  

 KG100DP-AT King 1.0 DP AT  1000 748 3,1

 KG101DP-AT King 1.3 DP AT  1310 966 4,2

 KG102DP-AT King 1.6 DP AT  1610  1208 5,2

 KG103DP-AT King 1.9 DP AT  1920  1449 6,3

 KG104DP-AT King 2.5 DP AT  2540  1944 8,4

 King DP-AT MOD/A 

 KG100DP-AT-a  King 1.0 DP AT–MOD/A  920 748 3,1

 KG101DP-AT-a  King 1.3 DP AT–MOD/A  1230 966 4,2

 KG102DP-AT-a  King 1.6 DP AT–MOD/A  1530  1208 5,2

 KG103DP-AT-a  King 1.9 DP AT–MOD/A  1840  1449 6,3

 KG104DP-AT-a  King 2.5 DP AT–MOD/A  2460  1944 8,4

 King DP-AT MOD/C

 KG100DP-AT-c  King 1.0 DP AT–MOD/C 920 748  3,1 

 KG101DP-AT-c  King 1.3 DP AT–MOD/C 1230 966  4,2 

 KG102DP-AT-c  King 1.6 DP AT–MOD/C 1530 1208  5,2 

 KG103DP-AT-c  King 1.9 DP AT–MOD/C 1840 1449  6,3 

 KG104DP-AT-c  King 2.5 DP AT–MOD/C 2460 1944  8,4 

Standard DP-AT
DP-AT–

MOD/A

DP-AT–

MOD/C

úsporný chladící agregát HITACHI umíst ný na zadní st né za ízeníp ý g g ý • • -
ý p p j j g g jvýhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •

za ízení p izp sobeno ke spojování do sestavp p p j - • •
p yizolované bo níce (plné) bílé barvy, tl. 40 mm • - -

ventilované chlazení (dynamické)y • • •
g p yekologická polyuretanová izolace • • •

elní panel-dolní (bílý)p ý • • •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) • • •
vnit ní pláš  a výstavní police za ízení potažené polysterem bílé barvyp ý p p p y y • • •
ý p g ý yvýstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • • •

cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)y ý y • • •
ý p p ý yautomatický odtok kondenzátu pomocí erpadla (do výšky 0,6 m) • • •

osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) • • •
p jposuvné dve e s izola ním dvojsklem–samozavírání • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do rovinyy p y ý y • • •
automatické odtávání • • •
elektronický regulátor teplotyý g p y 2 • • •

ý jzvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

400 izolované bo níce (plné) bílé barvy, tl. 40 mm p y 3 6

5013 p ý ybarevné provedení bo nic - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
416 skla v bo nicích
417 zrcadla v bo nicích
402 plné izolované nerezové bo nice (tl.40mm)p 3 10

5001 p p p ý ybarevné provedení p edního panelu (dolní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2396 lakovaný plný horní panel panel–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)ý p ý p p ý y
1336 ý p ý pnerezový vnit ní pláš  a výstavní police
1337 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police (kyselinoodolné)ý p ý p y
803 pdodate né osv tlení polic–LED trubice (bílá) 8

811 LED trubice (maso)
889 zá ivka
1121 drát né koše na ovoce i zeleninu 4

1204 zarážka na zboží 8

701 horní zrcadla 9

1120 yháky na maso - dlouhé 12

1206 pevný p ed l - plastový PETG (vivak)p ý p p ý 7

555 ý g p ydodate ný regulátor teploty (termostat) 5 6

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování ý g p y p g 1

515 p g p yp evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájenímg p y ý p j 1 11

517 p p gp evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

sklen né výstavní police s 
možností regulace výšky a úhlu 
zav šení

samouzavírací posuvné dve e s 
izola ním dvojsklem

úsporný chladící agregát HITACHI 
umíst ný na zadní st né za ízení

+1/+10

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se modulu s nad azeným ovládáním      3 v KING MOD/C je hloubka boku 700 mm (obr.3)      4 výb r této možnosti vylu uje ze standardu cenovkové lišty a dv  ady polic      5 možné pouze s možností 1206
6 týká se MOD/A, MOD/C      7 montovaný mezi jednotlivými moduly      8 možné pouze u plných polic       9 výb r této možnosti vylu uje ze standardu 1 adu polic     10 v p ípad , že jsou bo nice ve standardu p íst nné vitríny – je doplatek snížen o cenu bíkých bo nic       
11 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem       12 možné do dvou úrovní horních polic

King AT DP 1.0 King AT DP 1.3 King AT DP 1.6

King AT DP 1.9 King AT DP 2.5

Nákres posuvných prosklených dve i KING DP-AT

20
00
±1
0

17
0

820

KING DP-AT

435

30
0±
10

30
0

Výklopné

890

360

16
35

24
0

20
00
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0

17
0

820

KING DP-AT modA
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30
0±
10

30
0

Výklopné

890

360

16
35

24
0

20
00
±1
0

17
0

KING DP-AT modC

435

30
0±
10

30
0

Výklopné

770

360

16
35

24
0

700

16
00

916

16
00

1226

16
00

1526

16
00

1836

16
00

2455

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]

obr.1 obr.2 obr.3
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 BARBADOS MOD/C 

BR100 BARBADOS 100 1.25-MOD/C  1250  1300  2,15 

BR101 BARBADOS 100 2.5-MOD/C  2500  2600  4,30 

BR106 BARBADOS 100 3.75-MOD/C 3750 3900 6,45

BR102 BARBADOS 110 1.25-MOD/C  1250  1500 2,27

BR103 BARBADOS 110 2.5-MOD/C  2500  3000 4,54

BR107 BARBADOS 110 3.75-MOD/C 3750 4500 6,81

BR104 BARBADOS 120 1.25-MOD/C  1250  1700 2,40

BR105 BARBADOS 120 2.5-MOD/C  2500  3400 4,80

BR108 BARBADOS 120 3.75-MOD/C 3750 5100 7,20

Standard MOD/C

výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav •
ventilované chlazení (dynamické) •
ekologická polyuretanová izolace •
sokl a elní panel (bílý) •
horní panel (bílý) •
horní sv telná rampa bílé barvy s dvojitou adou LED trubic (bílá) •
vnit ní pláš  a výstavní police za ízení potažené polysterem bílé barvy •
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
roleta ru ní (ze strany obsluhy) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
elektronický regulátor teploty 2 •

ID Možnost provedení

400 izolované bo níce (plné) bílé barvy, tl. 40 mm
5013 barevné provedení bo nic - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
416 skla v bo nicích
417 zrcadla v bo nicích
402 plné izolované nerezové bo nice (tl.40mm)
5001 barevné provedení p edního panelu (dolní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2390 barevné provedení plného p edního panelu (horní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
907 barevné provedení horní sv telné rampy - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
911 nerezová krycí lišta soklu s t sn ním
1336 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police
1337 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police (kyselinoodolné)
809 dodate né vnit ní LED osv tlení - horní –LED trubice (bílá)
803 dodate né osv tlení polic–LED trubice (bílá) 7

811 LED trubice (maso)
889 zá ivka
1121 drát né koše na ovoce i zeleninu 3

1204 zarážka na zboží 7

701 horní zrcadla 4

1120 háky na maso - dlouhé 9

502 odtávací ty e Barbados 1.25
503 odtávací ty e Barbados 2.5
1206 pevný p ed l - plastový PETG (vivak) 6

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 5

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 8

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

barevné provedení horní sv telné 
rampy - možnost výb ru barvy 

(vzorník IGLOO)

cenovkové lišty–možnost výb ru 
barvy (vzorník IGLOO)

elektronický regulátor teploty

17
15

30
0±

10

1010/1110/1210

500

600/700/800

1200/1300/1400

21
80

±1
0

1090/1190/1290

23
30

±1
0

10
0±

10
30

0
29

0
29

0

1 pouze p i použití termostatu IGLOO     2 týká se modulu s nad azeným ovládáním     3 výb r možnosti vylu uje ze standardu 
cenovkové lišty a jednu adu polic     4 výb r této možnosti vylu uje ze standardu 1 adu polic    5 možné pouze s možností 1206
6 montovaný mezi jednotlivými moduly     7 možné pouze u plných polic      8 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem      
9 možné do dvou úrovní horních polic

+1/+10

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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1 pouze p i použití termostatu IGLOO     2 týká se modulu s nad azeným ovládáním     3 výb r možnosti vylu uje ze standardu cenovkové lišty a jednu adu polic     4 výb r této možnosti vylu uje ze standardu 1 adu polic    5 montovaný mezi jednotlivými moduly      
6 možné pouze u plných polic      7 výb r této možnosti vylu uje ze standardu cenovkové lišty       8 možné pouze s možností 1206     9 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem      10 možné do dvou úrovní horních polic

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

360

750

21
40

±1
0

14
66

440

360

40
0±

10
20

7

36
0

25
0

25
0

15
0±

10

19
70

ekologická polyuretanová izolace

posuvné dve e s izola ním 
dvojsklem–samozavírání

 COSTA MOD/C 

 PA101-c/dp  COSTA 1.3-MOD/C  1230  780  2,6 

 PA104-c/dp  COSTA 2.5-MOD/C  2460  1500  5,2 

Standard MOD/C

výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav •
ventilované chlazení (dynamické) •
ekologická polyuretanová izolace •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •

sokl a elní panel (bílý) •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) •
posuvné dve e s izola ním dvojsklem–samozavírání •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) •
vnit ní pláš  a výstavní police za ízení potažené polysterem bílé barvy •
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
elektronický regulátor teploty 2 •

ID Možnost provedení

400 izolované bo níce (plné) bílé barvy, tl. 40 mm
402 plné izolované nerezové bo nice (tl.40mm)
5013 barevné provedení bo nic - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2396 lakovaný plný horní panel panel–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1336 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police
1337 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police (kyselinoodolné)
2450 komaxitový rošt 7

2455 chromovaný rošt 7

1204 zarážka na zboží 6

1121 drát né koše na ovoce i zeleninu 3

803 dodate né osv tlení polic–LED trubice (bílá) 6

811 LED trubice (maso)
889 zá ivka
701 horní zrcadla 4

1120 háky na maso - dlouhé 10

1206 pevný p ed l - plastový PETG (vivak) 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 8

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB) 
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 9

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

+1/+10

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 MILLO 2 MOD/C 

 MI200  MILLO 2/1.0  920  150  0,9 

 MI201  MILLO 2/1.3  1230  200  1,1 

 MI202  MILLO 2/1.6  1530  260  1,7 

 MI203  MILLO 2/1.9  1840  310  2 

 MI204  MILLO 2/2.5  2460  410  2,3 

Standard MOD/C

výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav •
ventilované chlazení (dynamické) •
ekologická polyuretanová izolace •
osv tlení vnit ní-horní–LED trubice (maso) •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) •
nerezový vnit ní pláš •
háky na maso - dlouhé - 2 úrovn •
automatické odtávání •
elektronický regulátor teploty 2 •

ID Možnost provedení

404 izolavané bo nice ABS - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO), tl.40mm
400 izolované bo níce (plné) bílé barvy, tl. 40 mm
5014 barevné provedení plechových bo nic - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
402 plné izolované nerezové bo nice (tl.40mm)
417 zrcadla v bo nicích
2396 lakovaný plný horní panel panel–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1401 no ní roleta–ru ní
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)

 151500  0,0,9 9

 202000  1,1,1 1

 262600  1, 1,7 7

 313100  2 2 

 41 4100  2, 2,3 3 

D MožMožnosnost pt provrovedeedeníní

4044 i l é bb i ABSABS žž tt ýbýb bb (( íkk IGLLOO)OO) tl 4400

háky na maso - dlouhé

podsv tlený horní panel LED 
trubicí–možnost výb ru barvy 

plexi (vzorník IGLOO)

11
45

630

180

335

280

54
0

180

30
0

14
0

no ní roleta–ru ní

1 týká se pouze modulu s nad azeným ovládáním      2 pouze p i použití termostatu IGLOO 

+6/+12

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

 PAROS  

 PA100  PAROS 1.0  1000  500  1,7 

 PA101  PAROS 1.3  1310  670  2,2 

 PA102  PAROS 1.6  1610  840  2,8 

 PA103  PAROS 1.9  1920  1000  3,4 

 PA104  PAROS 2.5  2540  1280  4,5 

 PAROS MOD/A 

 PA100-a  PAROS 1.0-MOD/A  920  500  1,7 

 PA101-a  PAROS 1.3-MOD/A  1230  670  2,2 

 PA102-a  PAROS 1.6-MOD/A  1530  840  2,8 

 PA103-a  PAROS 1.9-MOD/A  1840  1000  3,4 

 PA104-a  PAROS 2.5-MOD/A  2460  1280  4,5 

 PAROS MOD/C 

 PA100-c  PAROS 1.0-MOD/C  920  580  2,0 

 PA101-c  PAROS 1.3-MOD/C  1230  780  2,6 

 PA102-c  PAROS 1.6-MOD/C  1530  970  3,4 

 PA103-c  PAROS 1.9-MOD/C  1840  1170  4,0 

 PA104-c  PAROS 2.5-MOD/C  2460  1500  5,4 

Standard PAROS MOD/A  MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

sokl a elní panel (bílý) • • •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) • • •
osv tlení vnit ní-horní–LED trubice (bílá) • • •
roleta (ru ní) • • •
vnit ní pláš  a výstavní police za ízení potažené polysterem bílé barvy • • •
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
bo nice ABS (v etn  skla)–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - tl. boku: 40 mm • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
elektronický regulátor teploty 2 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

404 izolavané bo nice ABS - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO), tl.40mm 8

417 zrcadla v bo nicích
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2396 lakovaný plný horní panel panel–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2392 d ev ný horní panel (plný) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2394 d ev ná nárazová lišta - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1336 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police
1337 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police (kyselinoodolné)
1204 zarážka na zboží 6

1121 drát né koše na ovoce i zeleninu 3

803 dodate né osv tlení polic–LED trubice (bílá) 6

811 LED trubice (maso)
889 zá ivka
701 horní zrcadla 4

1120 háky na maso - dlouhé 11

1206 pevný p ed l - plastový PETG (vivak) 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 7 8

507 automatické odpa ování kondenzátu (elektrické spirály) 9

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 10

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

+3/+10

d ev ná nárazová lišta - možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO)

695

440

20
20

±1
0

10
90

58
0±

10
35

0±
10

360

360

33
0

27
0

27
0

14
0

12
50

20
20

±1
0

440

695

38
0±

10

675

15
0±

10

12
90

360

360

360

33
0

25
0

25
0

14
0

14
55

cenovkové lišty–možnost výb ru 
barvy (vzorník IGLOO)

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se modulu s nad azeným ovládáním      3 výb r možnosti vylu uje ze standardu cenovkové lišty a jednu adu polic      4 výb r této možnosti vylu uje ze standardu 1 adu polic     5 montovaný mezi jednotlivými moduly     
6 možné pouze u plných polic       7 možné pouze s možností 1206      8 týká se MOD/A, MOD/C      9 netýká se MOD/C      10 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem       11 možné do dvou úrovní horních polic

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 RODOS  

 RS100  RODOS 1.0  1000  500  1,7 

 RS101  RODOS 1.3  1310  670  2,2 

 RS102  RODOS 1.6  1610  840  2,8 

 RS103  RODOS 1.9  1920  1000  3,4 

 RS104  RODOS 2.5  2540  1280  4,5 

 RODOS MOD/A 

 RS100-a  RODOS 1.0-MOD/A  920  500  1,7 

 RS101-a  RODOS 1.3-MOD/A  1230  670  2,2 

 RS102-a  RODOS 1.6-MOD/A  1530  840  2,8 

 RS103-a  RODOS 1.9-MOD/A  1840  1000  3,4 

 RS104-a  RODOS 2.5-MOD/A  2460  1280  4,5 

 RODOS MOD/C 

 RS100-c  RODOS 1.0-MOD/C  920  580  2,0 

 RS101-c  RODOS 1.3-MOD/C  1230  780  2,6 

 RS102-c  RODOS 1.6-MOD/C  1530  970  3,4 

 RS103-c  RODOS 1.9-MOD/C  1840  1170  4,0 

 RS104-c  RODOS 2.5-MOD/C  2460  1500  5,4 

Standard RODOS MOD/A MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

sokl a elní panel (bílý) • • •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) • • •
osv tlení vnit ní-horní–LED trubice (bílá) • • •
roleta (ru ní) • • •
vnit ní pláš  a výstavní police za ízení potažené polysterem bílé barvy • • •
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
bo nice ABS (v etn  skla)–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - tl. boku: 40 mm • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
elektronický regulátor teploty 2 • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

404 izolavané bo nice ABS - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO), tl.40mm 8

417 zrcadla v bo nicích
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2396 lakovaný plný horní panel panel–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2392 d ev ný horní panel (plný) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2394 d ev ná nárazová lišta - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1336 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police
1337 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police (kyselinoodolné)
1204 zarážka na zboží 6

1121 drát né koše na ovoce i zeleninu 3

803 dodate né osv tlení polic–LED trubice (bílá) 6

801 dodate né bo ní osv tlení–LED trubice (bílá)
811 LED trubice (maso)
889 zá ivka
701 horní zrcadla 4

1120 háky na maso - dlouhé 11

1206 pevný p ed l - plastový PETG (vivak) 5

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 7 8

507 automatické odpa ování kondenzátu (elektrické spirály) 9

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením   10

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

podsv tlený horní panel LED 
trubicí–možnost výb ru barvy 

plexi (vzorník IGLOO)

no ní roleta–ru ní

drát né koše na 
ovoce i zeleninu

+3/+10

510

830

20
20

±1
0

67
0±

10

10
90

35
0±

10

360

360

14
0

33
0

26
0

11
85

20
20

±1
0

510

830
750

15
0±

10
47

0±
10

12
90

360

360

360

14
0

33
0

26
0

13
85

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se modulu s nad azeným ovládáním      3 výb r možnosti vylu uje ze standardu cenovkové lišty a jednu adu polic      4 výb r této možnosti vylu uje ze standardu 1 adu polic     5 montovaný mezi jednotlivými moduly      
6 možné pouze u plných polic       7 možné pouze s možností 1206      8 týká se MOD/A, MOD/C      9 netýká se MOD/C       10 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem       11 možné do dvou úrovní horních polic

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 PIONIER 

 PN100  PIONIER 0.8  840  330  1,2 

 RAPHAEL 

 RA51  RAPHAEL 1.0  980  240   1,5 

Standard PIONIER RAPHAEL

zabudovaný chladící agregát • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
ekologická polyuretanová izolace • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

sokl a elní panel (bílý) • •
vnit ní pláš  a výstavní police za ízení potažené polysterem bílé barvy • •
no ní roleta–ru ní • -
osv tlení vnit ní-horní–LED trubice (bílá) • •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) • -
nárazová lišta horního panelu–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
bo nice ABS (v etn  skla)–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - tl. boku: 40 mm • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1336 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police
1337 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police (kyselinoodolné)
1204 zarážka na zboží
803 dodate né osv tlení polic–LED trubice (bílá)
811 LED trubice (maso)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)

podsv tlený horní panel LED 
trubicí–možnost výb ru barvy 
plexi (vzorník IGLOO)

+3/+10

no ní roleta–ru ní

17
50

±1
0

250

300

350

435

705

52
0±

10

505

625

10
10

34
5±

10

10
95

28
5

27
0

20
0

15
20

±1
0

305

355

400

780

510

37
5±

10

73
0

24
0

24
0

18
5

1 pouze p i použití termostatu IGLOO

ekologická polyuretanová izolace

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 TOBAGO MOD/C 

 TB01  TOBAGO 1.25  1250  670  2,3 

 TB03  TOBAGO 1.9  1875  1000  3,4 

 TB02  TOBAGO 2.5  2500  1280  4,6 

Standard  MOD/C

výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav •
ventilované chlazení (dynamické) •
ekologická polyuretanová izolace •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
elní panel-dolní (bílý) •

horní panel (bílý) •
vnit ní pláš  a výstavní police za ízení potažené polysterem bílé barvy •
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
no ní roleta–ru ní •
osv tlení vnit ní-horní–LED trubice (bílá) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
elektronický regulátor teploty 1 •

ID Možnost provedení

406 bo nice s izola ního dvojskla 4

5001 barevné provedení p edního panelu (dolní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
2390 barevné provedení plného p edního panelu (horní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1336 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police
1337 nerezový vnit ní pláš  a výstavní police (kyselinoodolné)
803 dodate né osv tlení polic–LED trubice (bílá)
811 LED trubice (maso)
889 zá ivka
1206 pevný p ed l - plastový PETG (vivak) 2

555 dodate ný regulátor teploty (termostat) 3

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)

+3/+10

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) v

L 855±10

520

420

320

600

14
80

±1
0

28
0±

10

8080

70
0

32
0

10
3

22
5

22
5

10
70

no ní roleta–ru ní

elektronický regulátor teploty

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 montovaný mezi jednotlivými moduly      3 možné pouze s možností 1206      4 dolní panely bo nic zv tšují délku za ízení o 160 mm

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 MALTA P 

 

 ML100.P  MALTA 300.P  500  300  0,8 

 MALTA 1 

 

 ML100  MALTA 300.1  500  300  0,8 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P 1

zabudovaný chladící agregát umíst ný dole • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - možnost výb ru sm ru otevírání - •
4 nerezové perforované police • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

ML100S statické chlazení (gravita ní)
654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
1205 horizontáln  d lené dve e
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru 2

1100 dodate ná nerezová police - perforovaná + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se verze s dynamickým chlazením

+3/+7

podsv tlený horní panel 
LED trubicí–možnost výb ru 
barvy plexi (vzorník IGLOO)

elektronický regulátor teploty

4 nerezové perforované police 

500 660

25
5±

10
18

50
±1

0
14

67

530

400
73

14
15

396

505

530

400

73

685

14
15

14
67

18
90

±1
0

25
5±

10

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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470

720

600

13
90

19
80

±1
0 73

13
30

470

740

600

13
90

20
00

±1
0

12
9

13
30

73

13
75

750

610
470

13
75

19
80

±1
0

12
9

13
8

73

 EWA P 

 

 EW100.P  EWA 500.P  618  500  1,4 

 EWA 1 

 

 EW100.1  EWA 500.1  618  500  1,4 

 EWA 2 

 

 EW100.2  EWA 500.2  625  500  1,4 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P 1 2

zabudovaný chladící agregát umíst ný dole • • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • - -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - možnost výb ru sm ru otevírání - • •
zadní st na s izola ním dvojsklem - - •
5 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - • •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - • •
elektronický regulátor teploty • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • • •

ID Možnost provedení

EW100S statické chlazení (gravita ní) 2

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
1205 horizontáln  d lené dve e
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru 4

1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 3

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 netýká se EWA 2      3 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem       4 týká se verze s dynamickým chlazením

+1/+10

podsv tlený horní panel LED 
trubicí–možnost výb ru barvy 
plexi (vzorník IGLOO)

elektronický regulátor 
teploty

bílé komaxitové rošty

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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elektronický regulátor teploty

chromované rošty - zesílené

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

 EWA P AG 

 

 EW100.P /AG  EWA 500.P  AG  618  500  1,4 

 EWA 1 AG 

 

 EW100.1/AG  EWA 500.1 AG  618  500  1,4 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P AG 1 AG

zabudovaný chladící agregát umíst ný naho ee • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - možnost výb ru sm ru otevírání - •
5 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

EW100S statické chlazení (gravita ní)
654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
1205 horizontáln  d lené dve e
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru 3

1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování
515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem      3 týká se verze s dynamickým chlazením

+1/+10

618

538
20

35
±1

0

470

740

15
05

10
0±

10

600

73

13
30

618

538

20
35

±1
0

470

60

740

15
05

60010
0±

10
13

30

73
ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]



62

 JOLA P 

 

 JO100.P  JOLA 700.P  818  700  0,63 

 JOLA 1 

 

 JO100.1  JOLA 700.1  818  700  1,03 

 JOLA 2 

 

 JO100.2  JOLA 700.2  825  700  2,0 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P 1 2

zabudovaný chladící agregát umíst ný dole • • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • - -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - možnost výb ru sm ru otevírání - • •
zadní st na s izola ním dvojsklem - - •
5 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - • •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - • •
elektronický regulátor teploty • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • • •

ID Možnost provedení

JO100S statické chlazení (gravita ní) 4

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
1205 horizontáln  d lené dve e
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru 2

1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
JO100SM za ízení z rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C   2 3

506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 5

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se verze s dynamickým chlazením      3 netýká se sk íní s prosklenými dve mi      4 netýká se JOLA 2     5 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

+1/+10

dodate né vnit ní osv tlení

bílé komaxitové rošty

elektronický regulátor 
teploty

720

600

13
90

510

73

13
30

19
80

±1
0

15
05

740

600

13
90

510

20
00

±1
0

12
9

73

13
3015
05

13
75

750

610

13
75

19
80

±1
0

12
9

510

73

13
8

13
30

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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elektronický regulátor teploty

chromované rošty - zesílené

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

 JOLA P AG 

 

 JO100.P/AG  JOLA 700.P AG  818  700  2,2 

 JOLA 1 AG 

 

 JO100.1/AG  JOLA 700.1 AG  818  700  2,2 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P AG 1 AG

zabudovaný chladící agregát umíst ný naho ee • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - možnost výb ru sm ru otevírání - •
5 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

JO100S statické chlazení (gravita ní)
654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
1205 horizontáln  d lené dve e
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru 2

1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
JO100SM za ízení z rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C   2 3

506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 4

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se verze s dynamickým chlazením      3 netýká se szaf z drzwiami przeszklonym      4 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem 

+1/+10

818

738

20
35

±1
0

740

15
05

10
0±

10 600

510

73

13
30

20
35

±1
0

740

15
05

818

10
0±

10 600

510

73

13
30

738

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JOLA P GASTRO 

 

 JO100.P/GASTRO  JOLA 700.P GASTRO  700  700  2,2 

 JOLA 1 GASTRO  

 

 JO100.1/GASTRO  JOLA 700.1 GASTRO  700  700  2,2 

Standard P 1

zabudovaný chladící agregát umíst ný dole • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
nerezové vnit ní oplášt ní • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - •
5 ks komaxitových rošt  (zesílené) • •
rám s pojezdy - p izp sobeno na použití GN 1/1 • • 
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
602 nerezové vnit ní oplášt ní (kyselinoodolná)
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru
1110 chromované rošty - zesílené
1101 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet pojezd
1102 dodate ný komaxitový rošt + komplet pojezd
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

+1/+10

nerezové vn jší i vnit ní oplášt ní

chromované rošty - zesílené

elektronický regulátor teploty

19
80

±1
0

700 820870

650

50

13
86

11
5

13
0915
08

20
00

±1
0

700 880
830

12
9

13
86

650

50

11
5

13
0915
08

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JOLA P AG GASTRO 

 

 JO100.P/AG/GASTRO  JOLA 700.P AG GASTRO  700  700  2,2 

 JOLA 1 AG GASTRO  

 

 JO100.1/AG/GASTRO  JOLA 700.1 AG GASTRO  700  700  2,2 

Standard P AG 1 AG

zabudovaný chladící agregát umíst ný naho ee • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
nerezové vnit ní oplášt ní • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - •
5 ks komaxitových rošt  (zesílené) • •
rám s pojezdy - p izp sobeno na použití GN 1/1 • • 
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
602 nerezové vnit ní oplášt ní (kyselinoodolná)
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru
1110 chromované rošty - zesílené
1101 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet pojezd
1102 dodate ný komaxitový rošt + komplet pojezd
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

+1/+10

700
820
870

15
05

590

15
05

650

5019
35

11
5

13
20

20
35

±1
0

10
0±

10

700 820

19
35

15
0550

11
5

650

13
20

20
35

±1
0

10
0±

10

870
elektronický regulátor teploty

chromované rošty - zesílené

zámek dve í s klí em

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 OLA P  

 

 OL100.P  OLA 1400.P  1635  1400  4,3 

 OLA 2  

 

 OL100.2  OLA 1400.2  1635  1400  4,3 

 OLA 4 

 

 OL100.4  OLA 1400.4  1635  1400  4,3 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P 2 4

zabudovaný chladící agregát umíst ný dole • • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
k ídlové dve e (plné) • - -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - • •
zadní st na s izola ním dvojsklem - - •
10 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - • •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
odtok kondenzátu do nádoby • • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - • •
elektronický regulátor teploty • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • • •

ID Možnost provedení

OL100S statické chlazení (gravita ní) 2

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
1205 horizontáln  d lené dve e
OL100DP samozavírací posuvné dve e 5

3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru 3 
1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá) 7

889 zá ivka
OL100SM za ízení z rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C   3 4

506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 6

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 netýká se OLA 4       3 týká se verze s dynamickým chlazením      4 netýká se sk íní s prosklenými dve mi      5 výb r této možnosti vylu uje možnosti: 1205, 3001, 818      
6 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem       7 týká se OLA P

+1/+10

nerezové vn jší i vnit ní oplášt ní

chromované rošty - zesílené 510

765

15
05

650

13
90

19
80

±1
0

73

785

15
05

650

13
90

20
00

±1
0

12
9

73

510

13
90

800

20
00

±1
0

659

73

510

12
9

14
0

13
90

elektronický regulátor teploty

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 OLA P AG 

 

 OL100.P/AG  OLA 1400.P AG  1635  1400  4,3 

 OLA 2 AG 

 

 OL100.2/AG  OLA 1400.2 AG  1635  1400  4,3 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P AG 2 AG

zabudovaný chladící agregát umíst ný naho ee • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) • -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - •
10 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

OL100S statické chlazení (gravita ní)
654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
1205 horizontáln  d lené dve e
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru 2

1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá) 5

889 zá ivka
OL100SM za ízení z rozsahem teploty od -6 °C do 0 °C   2 3

506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 4

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

+1/+10

zámek dve í s klí em

chromované rošty - zesílené

zvukový alarm informující o 
zne išt ní kondenzátoru

15
05

800

510

20
35

±1
0

10
0±

10

650

13
30

800

15
0520
35

±1
0

10
0±

10

73

51013
30

650

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se sk íní s dynamickým chlazením      3 netýká se sk íní s prosklenými dve mi      4 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem      5 týká se OLA P AG

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 OLA P GASTRO 

 

 OL100.P/GASTRO  OLA 1400.P GASTRO  1400  1400  4,3 

 OLA 2 GASTRO  

 

 OL100.2/GASTRO  OLA 1400.2 GASTRO  1400  1400  4,3 

Standard P 2

zabudovaný chladící agregát umíst ný dole • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
nerezové vnit ní oplášt ní • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) • -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - •
10 ks komaxitových rošt  (zesílených) s regulací uložení • •
rám s pojezdy - p izp sobeno na použití GN 1/1 • • 
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
602 nerezové vnit ní oplášt ní (kyselinoodolná)
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru
1110 chromované rošty - zesílené
1101 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet pojezd
1102 dodate ný komaxitový rošt + komplet pojezd
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá) 3

889 zá ivka
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1 2

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

+1/+10

elektronický regulátor teploty

chromované rošty - zesílené

zámek dve í s klí em

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem      3 týká se OLA P

19
80

±1
0

820
870

13
90

650

50

11
5

12
50

20
00

±1
0

830
880

13
90

650

50

12
9

11
5

12
50

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]



69

 OLA P AG GASTRO 

 

 OL100.P/AG/GASTRO  OLA 1400.P AG GASTRO  1400  1400  0,63 

 OLA 2 AG GASTRO  

 

 OL100.2/AG/GASTRO  OLA 1400.2 AG GASTRO  1400  1400  1,46 

Standard P AG 2 AG

zabudovaný chladící agregát umíst ný naho ee • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
nerezové vnit ní oplášt ní • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) • -
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - •
10 ks komaxitových rošt  (zesílených) s regulací uložení • •
rám s pojezdy - p izp sobeno na použití GN 1/1 • • 
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
602 nerezové vnit ní oplášt ní (kyselinoodolná)
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru
1110 chromované rošty - zesílené
1101 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet pojezd
1102 dodate ný komaxitový rošt + komplet pojezd
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá) 3

889 zá ivka
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

+1/+10

elektronický regulátor teploty

chromované rošty - zesílené

zámek dve í s klí em

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem      3 týká se OLA P AG GASTRO

820
870

15
0520
35

±1
0 650

50

10
0±

10
12

50

11
5

820
870

15
0520
35

±1
0 650

50

10
0±

10
12

50

11
5

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 KOMODO 

 

 EW08  KOMODO 500.1  618  500  1,4 

Standard KOMODO

zabudovaný chladící agregát umíst ný naho ee •
ventilované chlazení (dynamické) •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem •
ekologická polyuretanová izolace •
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - možnost výb ru sm ru otevírání •
5 ks komaxitových rošt  (zesílené) •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
odtok kondenzátu do nádoby •
osv tlení vnit ní - LED trubice (bílá) •
elektronický regulátor teploty •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
1205 horizontáln  d lené dve e
3001 samozavírání k ídlových dve í
3006 zámek dve í s klí em
818 vypína  ventilátoru
1110 chromované rošty - zesílené
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
506 automatické odpa ování kondenzátu
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)

komaxitované zesílené police

elektronický regulátor teploty

podsv tlený horní panel LED 
trubicí–možnost výb ru barvy 
plexi (vzorník IGLOO)

+8/+14

498

15
0521

20
±1

0

618 710

600

470

10
0±

10
40

0

73

37
0

1 pouze p i použití termostatu IGLOO 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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komplet kole ek

 MADERA 

 

 EW100DRE  MADERA  660/710  450  0,63 

Standard MADERA

zabudovaný chladící agregát umíst ný dole •
statické chlazení (gravita ní) •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem •
ekologická polyuretanová izolace •
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - možnost výb ru sm ru otevírání •
3 police z trubkových proÞ l  pro vystavení láhví •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
automatické odpa ování kondenzátu •
osv tlení vnit ní - LED trubice (bílá) •
elektronický regulátor teploty •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 •

ID Možnost provedení

1353 nerezové vnit ní oplášt ní
3006 zámek dve í s klí em
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
3002 komplet kole ek
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)

+5/+15

3 police z trubkových proÞ l  pro 
vystavení láhví

elektronický registrátor teploty + 
naprogramování

734
680

60
60

14
95

710
660

20
35

±1
0

447

14
18

38
0

38
0

37
5530

290

290

290

 0,0 63

1

1 pouze p i použití termostatu IGLOO

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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ELBA 73

EWA P M 74

EWA 1 M 74

EWA P AG M 75

EWA 1 AG M 75

JOLA P M 76

JOLA 1 M 76

JOLA P AG M 77

JOLA 1 AG M 77

JOLA P M GASTRO 78

JOLA 1 M GASTRO  78

JOLA P AG M GASTRO 79

JOLA 1 AG M GASTRO  79

OLA P M 80

OLA 2 M 80

OLA P AG M 81

OLA 2 AG M 81

OLA P M GASTRO 82

OLA 2 M GASTRO  82

OLA P AG M GASTRO 83

OLA 2 AG M GASTRO  83

MRAZÍCÍ SK ÍN



73

660

21
80

±1
0

790

20
40

±1
0

600

470

10
0±

10

73

15
07

15
05

78
0 70
0

70
0

13
30

vyh íváný rám dve í

k ídlové dve e (horizontáln  d lené) s 
oh ívaným izola ním dvojsklem–mo-

žnost výb ru sm ru otevírání 

podsv tlený horní panel LED 
trubicí–možnost výb ru barvy plexi 

(vzorník IGLOO)

 Elba

EW200 ELBA  660/710  450 30,63

Standard Elba

za ízení p izp sobeno do sestavení jedné linie se za ízením KINGp p j •
ý g g ýzabudovaný mrazící agregát umíst ný naho e •

ventilované chlazení (dynamické)y •
j p p p yvn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem •

vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesteremj p p p y •
g p yekologická polyuretanová izolace •

k ídlové dve e (horizontáln  d lené) s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání ý j ý •
ýsamozavírání k ídlových dve í •

vyh íváný rám dve íy ý •
ý g6 ks komaxitových rošt  s regulací uložení •

cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)y ý y •
y p y ý ynoži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •

automatické odtávání •
pautomatické odpa ování kondenzátu •

podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO)p ý p ý y p •
osv tlení vnit ní - LED trubice (bílá) •
vypína  ventilátoruyp •

ý g p yelektronický regulátor teploty •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)p j p ý y
606 j pnerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt níp
3006 zámek dve í s klí em
1107 komaxitované zesílené policep
1109 ychromované rošty
1110 chromované rošty - zesílenéy
1105 ý ý p ydodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchytý ý ý p y
1103 ý ý p ydodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplett úchytý ý ý p y
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
510 ý g p y p gelektronický registrátor teploty + naprogramovánní 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)p g p y
512 g p y ý p jalarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

-12/-18

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 EWA P M 

 

 EW100.P/M  EWA 500.P M  658  500  1,4 

 EWA 1 M 

 

 EW100.1M  EWA 500.1 M  658  500 1,4

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P M 1 M

zabudovaný mrazící agregát umíst ný dole • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání - •
samozavírání k ídlových dve í • •
vyh íváný rám dve í • •
5 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní - LED trubice (bílá) - •
vypína  ventilátoru • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
3006 zámek dve í s klí em
1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

-12/-18
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1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 EWA P AG M 

 

 EW100.P/AG/M  EWA 500.P AG M  658  500  1,1 

 EWA 1 AG M 

 

 EW100.1/AG/M  EWA 500.1 AG M  658  500  1,4 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P AG M 1 AG M

zabudovaný chladící agregát umíst ný naho ee • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání - •
samozavírání k ídlových dve í • •
vyh íváný rám dve í • •
5 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní - LED trubice (bílá) - •
vypína  ventilátoru • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
3006 zámek dve í s klí em
1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

-12/-18
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1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

vyh íváný rám dve í

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JOLA P M 

 

 JO100.P/M  JOLA 700.P M  818  700  2,2 

 JOLA 1 M 

 

 JO100.1M  JOLA 700.1 M  818  700  2,2 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P M 1 M

zabudovaný mrazící agregát umíst ný dole • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání - •
samozavírání k ídlových dve í • •
vyh íváný rám dve í • •
5 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní - LED trubice (bílá) - •
vypína  ventilátoru • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
3006 zámek dve í s klí em
1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

-12/-18
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1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JOLA P AG M 

 

 JO100.P/AG/M  JOLA 700.P AG M  818  700  2,2 

 JOLA 1 AG M 

 

 JO100.1/AG/M  JOLA 700.1 AG M  818  700  2,2 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P AG M 1 AG M

zabudovaný chladící agregát umíst ný naho ee • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání - •
samozavírání k ídlových dve í • •
vyh íváný rám dve í • •
5 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní - LED trubice (bílá) - •
vypína  ventilátoru • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
3006 zámek dve í s klí em
1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

-12/-18
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1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

 700  2,2 

chromované rošty - zesílené

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JOLA P M GASTRO 

 

 JO100.P/M/GASTRO  JOLA 700.P M GASTRO  700  700  2,2 

 JOLA 1 M GASTRO  

 

 JO100.1/M/GASTRO  JOLA 700.1 M GASTRO  700  700  2,2 

Standard P M 1 M

zabudovaný chladící agregát umíst ný dole • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
nerezové vnit ní oplášt ní • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání - •
samozavírání k ídlových dve í • •
vyh íváný rám dve í • •
5 ks komaxitových rošt  (zesílené) • •
rám s pojezdy - p izp sobeno na použití GN 1/1 • •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní - LED trubice (bílá) - •
vypína  ventilátoru • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
602 nerezové vnit ní oplášt ní (kyselinoodolná)
3006 zámek dve í s klí em
1110 chromované rošty - zesílené
1101 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet pojezd
1102 dodate ný komaxitový rošt + komplet pojezd
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

-12/-18
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ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JOLA P AG M GASTRO 

 

 JO100.P/AG/M/GASTRO  JOLA 700.P AG M GASTRO  700  700  2,2 

 JOLA 1 AG M GASTRO  

 

 JO100.1/AG/M/GASTRO  JOLA 700.1 AG M GASTRO  700  700  2,2 

Standard P AG M 1 AG M

zabudovaný chladící agregát umíst ný naho ee • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
nerezové vnit ní oplášt ní • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání - •
samozavírání k ídlových dve í • •
vyh íváný rám dve í • •
5 ks komaxitových rošt  (zesílené) • •
rám s pojezdy - p izp sobeno na použití GN 1/1 • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní - LED trubice (bílá) - •
vypína  ventilátoru • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
602 nerezové vnit ní oplášt ní (kyselinoodolná)
3006 zámek dve í s klí em
1110 chromované rošty - zesílené
1101 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet pojezd
1102 dodate ný komaxitový rošt + komplet pojezd
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

-12/-18
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ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 OLA P M 

 

 OL100.P/M  OLA 1400.P M  1675  1400  4,3 

 OLA 2 M 

 

 OL100.2/M  OLA 1400.2 M  1675  1400  4,3 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) P M 2 M

zabudovaný mrazící agregát umíst ný dole • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání - •
samozavírání k ídlových dve í • •
vyh íváný rám dve í • •
10 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
vypína  ventilátoru • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
3006 zámek dve í s klí em
1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá) 3

889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

-12/-18
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80

±1
0 73

805

15
05

650

13
90

20
00

±1
0

12
9

73

510

k ídlové dve e s oh ívaným 
izola ním dvojsklem–možnost 
výb ru sm ru otevírání 

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem      3 týká se OLA P

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 OLA P AG M 

 

 OL100.P/AG/M  OLA 1400.P AG M  1675  1400  4,3 

 OLA 2 AG M 

 

 OL100.2/AG/M  OLA 1400.2 AG M  1675  1400  4,3 

Standard (UPOZORN NÍ: zm na standardu provedení od p edchozích verzí za ízení) 2 AG M P AG M

zabudovaný mrazící agregát umíst ný naho e • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání - •
samozavírání k ídlových dve í • •
vyh íváný rám dve í • •
10 ks komaxitových rošt  s regulací uložení • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
vypína  ventilátoru • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
1353 nerezové vnit ní oplášt ní
3006 zámek dve í s klí em
1107 komaxitované zesílené police
1109 chromované rošty
1110 chromované rošty - zesílené
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá) 3

889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

-12/-18

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem      3 týká se OLA P

zámek dve í s klí em

elektronický regulátor teploty

chromované rošty - zesílené

15
05

820

510

20
35

±1
0

10
0±

10

650

13
30

73

820

15
0520
35

±1
0

73

51013
30

650

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 OLA P M GASTRO 

 

 OL100.P/M/GASTRO  OLA 1400.P M GASTRO  1400  1400  4,3 

 OLA 2 M GASTRO  

 

 OL100.2/M/GASTRO  OLA 1400.2 M GASTRO  1400  1400  4,3 

Standard P M 2 M

zabudovaný chladící agregát umíst ný dole • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
nerezové vnit ní oplášt ní • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání - •
samozavírání k ídlových dve í • •
vyh íváný rám dve í • •
10 ks komaxitových rošt  (zesílených) s regulací uložení • •
rám s pojezdy - p izp sobeno na použití GN 1/1 • • 
podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) - •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
vypína  ventilátoru • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
602 nerezové vnit ní oplášt ní (kyselinoodolná)
3006 zámek dve í s klí em
1110 chromované rošty - zesílené
1101 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet pojezd
1102 dodate ný komaxitový rošt + komplet pojezd
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá) 3

889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

-12/-18

elektronický regulátor teploty

chromované rošty - zesílené

zámek dve í s klí em

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem      3 týká se OLA P

19
80

±1
0

820
870

13
90

650

50

12
50

11
5

20
00

±1
0

830
880

13
90

650

50

12
9

12
50

11
5

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 OLA P AG M GASTRO 

 

 OL100.P/AG/M/GASTRO  OLA 1400.P AG M GASTRO  1400  1400  4,3 

 OLA 2 AG M GASTRO  

 

 OL100.2/AG/M/GASTRO  OLA 1400.2 AG M GASTRO  1400  1400  4,3 

Standard P AG M 2 AG M

zabudovaný chladící agregát umíst ný naho ee • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
nerezové vnit ní oplášt ní • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e (plné) - možnost výb ru sm ru otevírání • -
k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–možnost výb ru sm ru otevírání - •
samozavírání k ídlových dve í • •
vyh íváný rám dve í • •
10 ks komaxitových rošt  (zesílených) s regulací uložení • •
rám s pojezdy - p izp sobeno na použití GN 1/1 • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) - •
vypína  ventilátoru • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
602 nerezové vnit ní oplášt ní (kyselinoodolná)
3006 zámek dve í s klí em
1110 chromované rošty - zesílené
1101 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet pojezd
1102 dodate ný komaxitový rošt + komplet pojezd
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
802 dodate né vnit ní osv tlení - LED trubice (bílá) 3

889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování
515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

-12/-18

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem      3 týká se OLA P

elektronický regulátor teploty

chromované rošty - zesílené

zámek dve í s klí em

820
870

15
0520
35

±1
0

10
0±

10

650

50

11
5

12
50

820
870

15
05

650
50

11
5

20
35

±1
0

10
0±

10
12

50

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BASIA M 

 

 KI101W  BASIA 2/1.4M  1380  240  0,9 

 KI102W  BASIA 2/1.7M  1680  300  1,2 

 KI103W  BASIA 2/2.1M  2010  360  1,4 

 KI104W  BASIA 2/2.5M  2540  400  1,6 

Standard BASIA M

zabudovaný chladící agregát •
ventilované chlazení (dynamické) •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) •
sokl a elní panel (bílý) •
ekologická polyuretanová izolace •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •

výstavní plocha bílá potažená polyesterem •
nerezová pracovní plocha •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
oblé elní sklo (výklopné) •
ofuk elního skla teplým vzduchem •
elní ofukové izola ní dvojsklo •

no ní plexi kryty •
sv telná rampa–LED trubice (bílá) •
koše potažené plastem •
bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
automatické odpa ování kondenzátu •
elektronický regulátor teploty •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy)
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB) 
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
1119 nerezová výdejní police na elní sklo s cenovkovou lištou
3002 komplet kole ek
5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)

-10/-18

koše potažené plastem

bo nice ABS (v etn  skla)–
možnost výb ru barvy (vzorník 

IGLOO)

12
30

±1
0

1165

90
0±

10
350

78033
0

305

33
0±

10 59
0±

10

200

1 pouze p i použití termostatu IGLOO 

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO M 

 

 SA101M  SANTIAGO M 1.4W  1380  240  0,9 

 SA102M  SANTIAGO M 1.7W  1680  300  1,2 

 SA103M  SANTIAGO M 2.1W   2010  360  1,4 

 SA104M  SANTIAGO M 2.5W  2540  400  1,6 

Standard SANTIAGO M

zabudovaný chladící agregát •
ventilované chlazení (dynamické) •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) •
sokl a elní panel (bílý) •
ekologická polyuretanová izolace •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •

nerezová výstavní plocha •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla •
elní ofukové izola ní dvojsklo •

no ní plexi kryty •
sv telná rampa–LED trubice (maso) •
koše potažené plastem •
bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
automatické odpa ování kondenzátu •
elektronický regulátor teploty •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 2

3002 komplet kole ek

-10/-18

koše potažené plastem

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 výb r této možnosti vylu uje ze standardu nárazovou lištu

90
0±
10

350

78033
0

160

12
30

±1
0

1190

33
0±
10 60

0±
10

17
50

±1
0

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 SANTIAGO M DRE 

 

 SA101M/DRE  SANTIAGO M 1.4W DRE  1380  240  0,9 

 SA102M/DRE  SANTIAGO M 1.7W DRE  1680  300  1,2 

 SA103M/DRE  SANTIAGO M 2.1W DRE   2010  360  1,4 

 SA104M/DRE  SANTIAGO M 2.5W DRE  2540  400  1,6 

Standard SANTIAGO M–DRE

zabudovaný chladící agregát •
ventilované chlazení (dynamické) •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) •
d ev né oplášt ní s plným elním panelem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)) •
vn jší d ev né bo nice–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
vnit ní ABS bo nice •
ekologická polyuretanová izolace •
nerezová výstavní plocha •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla •
elní ofukové izola ní dvojsklo •

no ní plexi kryty •
sv telná rampa–LED trubice (maso) •
koše potažené plastem •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
automatické odpa ování kondenzátu •
elektronický regulátor teploty •

ID Možnost provedení

5007 nerezový p ední panel s d ev nými lištami (100mm) 
604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
813 LED trubice (cukrárenská)
888 LED trubice (bílá)
889 zá ivka
890 dodate ná LED trubice s proÞ lem horního osv tlení
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 2

3002 komplet kole ek

-10/-18

koše potažené plastem

police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté 
nebo st íbrné barvy)

 1380  240 0,9

d ev ný elní panel–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO)

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 nedostupné s možností 5007

90
0±
10

350

78033
0

160

12
30

±1
0

1190

33
0±

10 60
0±

10
17

50
±1

0

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JUSTINE  

 

 JS100  JUSTINE 2.0  1990  290  1,45 

 JS101  JUSTINE 2.5  2610  362  1,81 

 JUSTINE MOD/A 

 

 JS100-a  JUSTINE 2.0 MOD/A  1880  290  1,45 

 JS101-a  JUSTINE 2.5 MOD/A  2500  362  1,81 

 JUSTINE MOD/C 

 

 JS100-c  JUSTINE 2.0 MOD/C  1880  290  1,45 

 JS101-c  JUSTINE 2.5 MOD/C  2500  362  1,81 

Standard JUSTINE JUSTINE MOD/A JUSTINE MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • • •
elní panel a sokl • • •

ekologická polyuretanová izolace • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •

výstavní plocha bílá potažená polyesterem • • •
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • • •
bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • -
elektronický regulátor teploty • • •

ID Možnost provedení

5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
612 nerezové vn jší oplášt ní (horní ást)
909 nerezový sokl
1304 nerezová výstavní plocha
1188 nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná)
1407 no ní roleta
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1201 posuvný p ed l výstavní plochy - sklen ný, nízký
1606 nástavba s policí
1607 nástavba s policí a osv tlením
1609 sklen né posuvné víka 3

567 za ízení z rozsahem teploty od +1 °C do +10 °C (chladící verze)
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 2

nástavba s policí a osv tlením

za ízení p izp sobeno ke 
spojování do sestav

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

-15/-24

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se MOD/A, MOD/C      3 výb r této možnosti vylu uje možnost 1407

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 KEOS 

 

 KS100  KEOS 2-MOD/C  1560  1360  4,2 

 KS101  KEOS 3-MOD/C  2335  2000  6,3 

Standard KEOS

výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav •
ventilované chlazení (dynamické) •
vnit ní pláš  potažený polyesterem bílé barvy •
ekologická polyuretanová izolace •
elní panel dolní a horní (bílý) •

k ídlové dve e s oh ívaným izola ním dvojsklem–samozavírání •
vyh íváný rám dve í •
4 úrovn  komaxitových rošt  (zesílené) s možností zm ny výšky a úhlu zav šení •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) •
elektronický regulátor teploty •

ID Možnost provedení

400 izolované bo níce (plné) bílé barvy, tl. 40 mm
5013 barevné provedení bo nic - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
910 barevné provedení p edního panelu (horní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5001 barevné provedení p edního panelu (dolní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1335 nerezový vnit ní pláš
1338 nerezový vnit ní pláš , (kyselinoodolná)
1141 chromované rošty - zesílené
1106 dodate ný komaxitový rošt (zesílený) + komplet úchyt
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt
811 LED trubice (maso)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1 2

517 p evod USB-MGSM TTL k programování modulu SMS

-12/-18

ventilované chlazení (dynamické)

4 úrovn  komaxitových rošt  
(zesílené) s možností zm ny 

výšky a úhlu zav šení

k ídlové dve e s oh ívaným 
izola ním dvojsklem–samo-

zavírání

590

12
30

14
65

20
15

±1
0

565

L 995

590

32
0±

10

35
0

28
0

28
0

760

16
00

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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KAMELEO (W) 91

KAMELEO (W) MOD/A 91

KAMELEO (W) MOD/C 91

KAMELEO (N)  92

KAMELEO (N)–MOD 92

GASTROLINE CUBE (W) 93

GASTROLINE CUBE (W) MOD/A 93

GASTROLINE CUBE (W) MOD/C 93

GASTROLINE CUBE (N) 94

GASTROLINE CUBE (N)-MOD 94

KOS  95

KOS MOD/A  95

KOS MOD/C  95

JAMAJKA (W)  96

JAMAJKA (W) MOD/A 96

JAMAJKA (W) MOD/C 96

JAMAJKA (W) RETRO  96

JAMAJKA (W) MOD/A RETRO 96

JAMAJKA (W) MOD/C RETRO 96

JAMAJKA (W) TREND  96

JAMAJKA (W) MOD/A TREND 96

JAMAJKA (W) MOD/C TREND 96

JAMAJKA (W) OPEN  97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/A 97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/C 97

JAMAJKA (W) OPEN RETRO  97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/A RETRO 97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/C RETRO 97

JAMAJKA (W) OPEN TREND  97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/A TREND 97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/C TREND 97

JAMAJKA (N)  98

JAMAJKA (N) MOD  98

JAMAJKA (N) RETRO 98

JAMAJKA (N) MOD RETRO 98

JAMAJKA (N) TREND 98

JAMAJKA (N) MOD TREND 98

JAMAJKA NZ (N)  99

JAMAJKA NZ (N) MOD  99

JAMAJKA NZ (N) RETRO 99

JAMAJKA NZ (N) MOD RETRO 99

JAMAJKA NZ (N) TREND 99

JAMAJKA NZ (N) MOD TREND 99

MARTA (W)  100

MARTA (W) MOD/A 100

MARTA (W) MOD/C 100

MARTA (N) 101

MARTA (N) MOD 101

MARTA NW (N) 102

MARTA NW (N) MOD 102

MARTA NZ (N) 102

MARTA NZ (N) MOD 102

MARTA NÁDSTAVBA 103

BEATA 2 104

BEATA 3 104

JULIA 105

JULIA NÁDSTAVBA 106

JOLA 4 MAL 107

JOLA 4 RETRO 107

JOLA 4 DRE 107

JOLA 4 TREND 107

CUKRÁRENSKÉ VITRÍNY
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KAMELEO (W)

 JA103K  KAMELEO 0.6 W  705  334  1,2 

 JA102K  KAMELEO 0.9 W  1005  496  1,8 

 JA101K  KAMELEO 1.3 W  1405  715  2,6 

 KAMELEO (W) MOD/A 

 JA103K-a  KAMELEO 0.6W–MOD/A  625  334  1,2 

 JA102K-a  KAMELEO 0.9W–MOD/A  925  496  1,8 

 JA101K-a  KAMELEO 1.3W–MOD/A  1325  715  2,6 

 KAMELEO (W) MOD/C 

 JA103K-c  KAMELEO 0.6W–MOD/C  625  334  1,2 

 JA102K-c  KAMELEO 0.9W–MOD/C  925  496  1,8 

 JA101K-c  KAMELEO 1.3W–MOD/C  1325  715  2,6 

Standard W MOD/A MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
d ev né bo nice a bo ní k ídla–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
ekologická polyuretanová izolace • • •
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • • •
sklen né výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • • •
nerezová dolní police • • •
zadní posuvné dve e s izola ním dvojsklem 2 • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • -
elektronický regulátor teploty • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
407 d ev né bo nice a bo ní k ídla–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 3

608 dodate ný sokl - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
609 dodate ný elní panel - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
610 dodate né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
611 dodate né bo ní k ídla - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1702 nerezové držáky polic modulu 0.6
1703 nerezové držáky polic modulu 0.9
1704 nerezové držáky polic modulu 1.3
505 systém kontroly vlhkosti 1

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1130 tác malý (400mm x 420mm)
1123 tác st ední (400mm x 510mm)
1134 tác velký (400mm x 590mm)
1135 tác dolní (400mm x 520mm)

+5/+15

d ev né bo nice a bo ní 
k ídla–možnost výb ru barvy 

(vzorník IGLOO)

zadní posuvné dve e s izola ním 
dvojsklem

d ev né bo nice a bo ní 
k ídla–možnost výb ru barvy 

(vzorník IGLOO)

44
5±

10

873±2

425

515

595

960±5

455

85
3

41
5±

10

525

~2
00

400 (0.9) / 595 (1.3)

86
0

13
60

±1
077

0

433

700

570x425

570x515

570x595

13
60

±1
0

870x425 (0.9) / 1280x425 (1.3)

1000 (0.9) / 1400 (1.3)

600 900 (0.9) / 1305 (1.3)

870x515 (0.9) / 1280x515 (1.3)

870x5955 (0.9) / 1280x595 (1.3)

40

18

40

18

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 KAMELEO 0.6–k ídlové dve e s možností výb ru sm ru otevírání      3 týká se MOD/A, MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 KAMELEO (N)  

 JA103KN  KAMELEO 0.6N  685  334  1,2 

 JA102KN  KAMELEO 0.9N  985  496  1,8 

 JA101KN  KAMELEO 1.3N  1385  715  2,6 

 KAMELEO (N)–MOD 

 JA103KN-mod  KAMELEO 0.6N-MOD  605  334  1,2 

 JA102KN-mod  KAMELEO 0.9N-MOD  905  496  1,8 

 JA101KN-mod  KAMELEO 1.3N-MOD  1305  715  2,6 

Standard N N/MOD

neutrální vitrína (bez chladícího systému) • •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
d ev né bo nice a bo ní k ídla–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • •
sklen né výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • •
nerezová dolní police • •
zadní posuvné dve e s izola ním dvojsklem 1 • •
oblé elní sklo (výklopné) • •
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
407 d ev né bo nice a bo ní k ídla–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 2

608 dodate ný sokl - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
609 dodate ný elní panel - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
610 dodate né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
611 dodate né bo ní k ídla - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1702 nerezové držáky polic modulu 0.6
1703 nerezové držáky polic modulu 0.9
1704 nerezové držáky polic modulu 1.3
1130 tác malý (400mm x 420mm)
1123 tác st ední (400mm x 510mm)
1134 tác velký (400mm x 590mm)
1135 tác dolní (400mm x 520mm)

d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy 
(vzorník IGLOO)

zadní posuvné dve e s 
izola ním dvojsklem 1

d ev né bo nice a bo ní 
k ídla–možnost výb ru 
barvy (vzorník IGLOO)  

1 KAMELEO 0.6–k ídlové dve e s možností výb ru sm ru otevírání      2 týká se KAMELEO (N)–MOD 

44
5±

10

873±2

425

515

595

960±5

455

85
3

41
5±

10

525

13
2

23
3

~2
00400 (0.9) / 595 (1.3)

86
0

13
60

±1
077

0

433

570x425

570x515

570x595

13
60

±1
0

870x425 (0.9) / 1280x425 (1.3)

600 900 (0.9) / 1305 (1.3)

870x515 (0.9) / 1280x515 (1.3)

870x5955 (0.9) / 1280x595 (1.3)

685 980 (0.9) / 1385 (1.3)

13
2

21
5

18

40

18

40

425

515

595

525

400 (0.9) / 595 (1.3)

86
0

77
0

433

570x425

570x515

570x595

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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rovné elní sklo

zadní posuvné dve e s 
izola ním dvojsklem 2

vnit ní osv tlení - LED trubice 

 GASTROLINE CUBE (W) 

 GC103  GASTROLINE CUBE 0.6W  610  0,87  320 

 GC102  GASTROLINE CUBE 0.9W  910  1,3  480 

 GC101  GASTROLINE CUBE 1.3W  1310  1.9  690 

 GASTROLINE CUBE (W) MOD/A 

 GC103-a  GASTROLINE CUBE 0.6W–MOD/A  610  0,87  320 

 GC102-a  GASTROLINE CUBE 0.9W–MOD/A  910  1,3  480 

 GC101-a  GASTROLINE CUBE 1.3W–MOD/A  1310  1.9  690 

 GASTROLINE CUBE (W) MOD/C 

 GC103-c  GASTROLINE CUBE 0.6W–MOD/C  610  0,87  320 

 GC102-c  GASTROLINE CUBE 0.9W–MOD/C  910  1,3  480 

 GC101-c  GASTROLINE CUBE 1.3W–MOD/C  1310  1.9  690 

Standard W MOD/A MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - erné potažené polyesterem • • •
bo nice erné barvy • - -
d lený elní panel s vloženým pásem (zrcadlo nebo broušený nerez) 4 • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • • •
sklen né výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • • •
dolní police- erné lamino • • •
zadní posuvné dve e s izola ním dvojsklem 2 • • •
rovné elní sklo • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • -
elektronický regulátor teploty • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
401 bo nice erné barvy 3

5013 barevné provedení bo nic - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
600 p ední panel erný - plný (lamino)
601 barevné provedení p edního panelu (lamino) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
691 p ední panel d ev ný nebo TREND - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1702 nerezové držáky polic modulu 0.6
1703 nerezové držáky polic modulu 0.9
1704 nerezové držáky polic modulu 1.3
505 systém kontroly vlhkosti 1

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1130 tác malý (400mm x 420mm)
1123 tác st ední (400mm x 510mm)
1135 tác dolní (400mm x 520mm)
3002 komplet kole ek 5

+5/+15

12
70

±1
0

790

425

515

60
0±

10
11
0±

10

62
5

835

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 V CUBE 0.6–k ídlové dve e s možností výb ru sm ru otevírání      3 týká se CUBE MOD/A a MOD/C       4 výška panelu: 60mm      5 netýká se CUBE MOD/A a MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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rovné elní sklo

p ední panel d ev ný nebo 
TREND - možnost výb ru barvy 
(vzorník IGLOO)

vnit ní osv tlení - 
LED trubice 

 GASTROLINE CUBE (N) 

 GC103N  GASTROLINE CUBE 0.6N  610  0,87  320 

 GC102N  GASTROLINE CUBE 0.9N  910  1,3  480 

 GC101N  GASTROLINE CUBE 1.3N  1310  1.9  690 

 GASTROLINE CUBE (N)-MOD 

 GC103N-mod  GASTROLINE CUBE 0.6N-MOD  610  0,87  320 

 GC102N-mod  GASTROLINE CUBE 0.9N-MOD  910  1,3  480 

 GC101N-mod  GASTROLINE CUBE 1.3N-MOD  1310  1.9  690 

Standard N N-MOD

neutrální vitrína (bez chladícího systému) • •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - •
dolní korpus - erné lamino • •
d lený elní panel s vloženým pásem (zrcadlo nebo broušený nerez) 4 • •
bo nice erné barvy • -
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • •
sklen né výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • •
dolní police- erné lamino • •
zadní posuvné dve e s izola ním dvojsklem 1 • •
rovné elní sklo • •
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
401 bo nice erné barvy 2

5013 barevné provedení bo nic - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
600 p ední panel erný - plný (lamino)
601 barevné provedení p edního panelu (lamino) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
691 p ední panel d ev ný nebo TREND - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1702 nerezové držáky polic modulu 0.6
1703 nerezové držáky polic modulu 0.9
1704 nerezové držáky polic modulu 1.3
1130 tác malý (400mm x 420mm)
1123 tác st ední (400mm x 510mm)
1135 tác dolní (400mm x 520mm)
3002 komplet kole ek 3

UBEE (N)

60
0±
10

12
70

±1
0

425

515

835

62
5

790

11
0±
10

1 V CUBE 0.6–k ídlové dve e s možností výb ru sm ru otevírání      2 týká se CUBE (N)-MOD      3 netýká se CUBE (N)-MOD      4 výška panelu: 60mm

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 KOS  

 KOS100  KOS 1.25  1330  260  1,05 

 KOS101  KOS 2.5  2580  520  2,00 

 KOS MOD/A  

 KOS100-a  KOS 1.25- MOD/A   1250  260  1,05 

 KOS101-a  KOS 2.5- MOD/A   2500  520  2,00 

 KOS MOD/C  

 KOS100-c  KOS 1.25–MOD/C  1250  260  1,05 

 KOS101-c  KOS 2.5–MOD/C  2500  520  2,00 

Standard KOS MOD/A MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
ekologická polyuretanová izolace • • •
nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš • • •
nerezová pracovní plocha • • •
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • • •
rovné elní sklo • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • -
elektronický regulátor teploty • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 2

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
1306 nerezová výstavní plocha a vnit ní pláš  (kyselinoodolná)
2813 sv telná rampa–LED trubice (cukrárenská)
2815 sv telná rampa–LED trubice (maso)
2812 sv telná rampa–LED trubice (bílá)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB) 

nerezová pracovní plocha

rovné elní sklo

448

69
0±

10
30

10
53

0±
10

89
0±

10

175

1120

810

47
3

12
20

±1
0

nerezová výstavní plocha a vnit ní 
pláš  (kyselinoodolná)

+2/+8

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se MOD/A, MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JAMAJKA (W)  

 JA103  JAMAJKA 0.6W  700  203  0,96 

 JA102  JAMAJKA 0.9W  1000  305  1,5 

 JA101  JAMAJKA 1.3W  1400  440  2,1 

 JAMAJKA (W) MOD/A 
 JA103-a  JAMAJKA 0.6W-MOD/A  610  203  0,96 

 JA102-a  JAMAJKA 0.9W-MOD/A  910  305  1,5 

 JA101-a  JAMAJKA 1.3W-MOD/A  1310  440  2,1 

 JAMAJKA (W) MOD/C 
 JA103-c  JAMAJKA 0.6W-MOD/C  610  203  0,96 

 JA102-c  JAMAJKA 0.9W-MOD/C  910  305  1,5 

 JA101-c  JAMAJKA 1.3W-MOD/C  1310  440  2,1 

 JAMAJKA (W) RETRO  

 JA103/RETRO  JAMAJKA 0.6W RETRO  700  203  0,96 

 JA102/RETRO  JAMAJKA 0.9W RETRO  1000  305  1,5 

 JA101/RETRO  JAMAJKA 1.3W RETRO  1400  440  2,1 

 JAMAJKA (W) MOD/A RETRO 
 JA103-a/RETRO  JAMAJKA 0.6W-MOD/A RETRO  610  203  0,96 

 JA102-a/RETRO  JAMAJKA 0.9W-MOD/A RETRO  910  305  1,5 

 JA101-a/RETRO  JAMAJKA 1.3W-MOD/A RETRO  1310  440  2,1 

 JAMAJKA (W) MOD/C RETRO 
 JA103-c/RETRO  JAMAJKA 0.6W-MOD/C RETRO  610  203  0,96 

 JA102-c/RETRO  JAMAJKA 0.9W-MOD/C RETRO  910  305  1,5 

 JA101-c/RETRO  JAMAJKA 1.3W-MOD/C RETRO  1310  440  2,1 

 JAMAJKA (W) TREND  

 JA103/TREND  JAMAJKA 0.6W TREND  700  203  0,96 

 JA102/TREND  JAMAJKA 0.9W TREND  1000  305  1,5 

 JA101/TREND  JAMAJKA 1.3W TREND  1400  440  2,1 

 JAMAJKA (W) MOD/A TREND 
 JA103-a/TREND  JAMAJKA 0.6W-MOD/A TREND  610  203  0,96 

 JA102-a/TREND  JAMAJKA 0.9W-MOD/A TREND  910  305  1,5 

 JA101-a/TREND  JAMAJKA 1.3W-MOD/A TREND  1310  440  2,1 

 JAMAJKA (W) MOD/C TREND 
 JA103-c/TREND  JAMAJKA 0.6W-MOD/C TREND  610  203  0,96 

 JA102-c/TREND  JAMAJKA 0.9W-MOD/C TREND  910  305  1,5 

 JA101-c/TREND  JAMAJKA 1.3W-MOD/C TREND  1310  440  2,1 

Standard (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
ekologická polyuretanová izolace • • •
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • • •
sklen né výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • • •
d ev ná dolní police–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
zadní posuvné dve e s izola ním dvojsklem 2 • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • -
elektronický regulátor teploty • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 3

613 nerezové vn jší oplášt ní   (obr. 1)
1702 nerezové držáky polic modulu 0.6
1703 nerezové držáky polic modulu 0.9
1704 nerezové držáky polic modulu 1.3
1138 nerezová dolní police
889 zá ivka
505 systém kontroly vlhkosti 1

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
822 optické sv tla na p edním panelu se zm nou barvy 4

1132 tác malý (400mm x 375mm)
1135 tác dolní (400mm x 520mm)

ofuk elního skla teplým 
vzduchem

+5/+15

295

865

13
70

±1
0

80
3

~1355

JAMAJKA (W) JAMAJKA (W) RETRO JAMAJKA (W) TREND 
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0±
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0±
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380

380
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±1
0
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295
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5

13
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±1
0

870
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0±

10
30

0±
10 53
0±

10
30

0±
10

380

380

380

380

380

380

687 687

~2
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~2
00

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 JAMAJKA 0.6–k ídlové dve e s možností výb ru sm ru otevírání       3 týká se JAMAJKA MOD/A a MOD/C       4 možné pouze ve verzi TREND

zadní posuvné dve e s 
izola ním dvojsklem 2

obr. 1

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JAMAJKA (W) OPEN  

 JA103O  JAMAJKA 0.6 W OPEN  700  264  1,02 

 JA102O  JAMAJKA 0.9 W OPEN  1000  396  1,57 

 JA101O  JAMAJKA 1.3 W OPEN  1400  572  2,3 

 JAMAJKA (W) OPEN MOD/A 
 JA103O-a  JAMAJKA 0.6 W OPEN MOD/A  610  264  1,02 

 JA102O-a  JAMAJKA 0.9 W OPEN MOD/A  910  396  1,57 

 JA101O-a  JAMAJKA 1.3 W OPEN MOD/A  1310  572  2,3 

 JAMAJKA (W) OPEN MOD/C 
 JA103O-c  JAMAJKA 0.6 W OPEN MOD/C  610  264  1,02 

 JA102O-c  JAMAJKA 0.9 W OPEN MOD/C  910  396  1,57 

 JA101O-c  JAMAJKA 1.3 W OPEN MOD/C  1310  572  2,3 

 JAMAJKA (W) OPEN RETRO  

 JA103O/RETRO  JAMAJKA 0.6 W OPEN RETRO  700  264  1,02 

 JA102O/RETRO  JAMAJKA 0.9 W OPEN RETRO  1000  396  1,57 

 JA101O/RETRO  JAMAJKA 1.3 W OPEN RETRO  8210  572  2,3 

 JAMAJKA (W) OPEN MOD/A RETRO 
 JA103O-a/RETRO  JAMAJKA 0.6 W OPEN MOD/A RETRO  610  264  1,02 

 JA102O-a/RETRO  JAMAJKA 0.9 W OPEN MOD/A RETRO  910  396  1,57 

 JA101O-a/RETRO  JAMAJKA 1.3 W OPEN MOD/A RETRO  1310  572  2,3 

 JAMAJKA (W) OPEN MOD/C RETRO 
 JA103O-c/RETRO  JAMAJKA 0.6 W OPEN MOD/C RETRO  610  264  1,02 

 JA102O-c/RETRO  JAMAJKA 0.9 W OPEN MOD/C RETRO  910  1,0  1,57 

 JA101O-c/RETRO  JAMAJKA 1.3 W OPEN MOD/C RETRO  1310  572  2,3 

 JAMAJKA (W) OPEN TREND  

 JA103O/TREND  JAMAJKA 0.6 W OPEN TREND  700  264  1,02 

 JA102O/TREND  JAMAJKA 0.9 W OPEN TREND  1000  396  1,57 

 JA101O/TREND  JAMAJKA 1.3 W OPEN TREND  1400  572  2,3 

 JAMAJKA (W) OPEN MOD/A TREND 
 JA103O-a/TREND  JAMAJKA 0.6 W OPEN MOD/A TREND  610  264  1,2 

 JA102O-a/TREND  JAMAJKA 0.9 W OPEN MOD/A TREND  910  396  1,57 

 JA101O-a/TREND  JAMAJKA 1.3 W OPEN MOD/A TREND  1310  572  2,3 

 JAMAJKA (W) OPEN MOD/C TREND 
 JA103O-c/TREND  JAMAJKA 0.6 W OPEN MOD/C TREND  610  264  1,2 

 JA102O-c/TREND  JAMAJKA 0.9 W OPEN MOD/C TREND  910  396  1,57 

 JA101O-c/TREND  JAMAJKA 1.3 W OPEN MOD/C TREND  1310  572  2,3 

Standard OPEN MOD/A MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
ekologická polyuretanová izolace • • •
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • • •
sklen né výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • • •
d ev ná dolní police–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
cenovkové lišty–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
vnit ní zadní panely a zadní ást za ízení - barva st íbrná nebo zlatá (vzorník IGLOO) • • •
elní ofukové sklo • • •

osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • -
elektronický regulátor teploty • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 2

613 nerezové vn jší oplášt ní   (obr. 1) 3

1702 nerezové držáky polic modulu 0.6
1703 nerezové držáky polic modulu 0.9
1704 nerezové držáky polic modulu 1.3
1351 nerezové zadní panely (vnit ní)
1155 zadní ást za ízení - nerezová
1137 výstavní police - st íbrné nebo zlaté (vzorník IGLOO)
1136 nerezové výstavní police
1138 nerezová dolní police
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
822 optické sv tla na p edním panelu se zm nou barvy 4

+8/+15

elektronický regulátor teploty

sklen né výstavní police s 
možností regulace výšky a úhlu 

zav šení

313

260

440

530

525

865 870
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313
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52513
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120 120

120

30 30
30

~2
00

~2
00

~2
00

80
0

80
080
0

JAMAJKA (W) OPEN JAMAJKA (W) OPEN RETRO JAMAJKA (W) OPEN TREND 

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se JAMAJKA OPEN MOD/A, MOD/C      3 zahrnuje možnost 1155      4 možné pouze ve verzi TREND    

obr. 1

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JAMAJKA (N)  

 JA103N  JAMAJKA 0.6N 680   203  0,96 

 JA102N  JAMAJKA 0.9N  980  305  1,5 

 JA101N  JAMAJKA 1.3N  1380  440  2,1 

 JAMAJKA (N) MOD  
 JA103N-mod  JAMAJKA 0.6N-mod  606  0,8  0,96 

 JA102N-mod  JAMAJKA 0.9N-mod  902  305  1,5 

 JA101N-mod  JAMAJKA 1.3N-mod  1307  440  2,1 

 JAMAJKA (N) RETRO 

 JA103N/RETRO  JAMAJKA 0.6N RETRO  680  203  0,96 

 JA102N/RETRO  JAMAJKA 0.9N RETRO  980  305  1,5 

 JA101N/RETRO  JAMAJKA 1.3N RETRO  1380  440  2,1 

 JAMAJKA (N) MOD RETRO 
 JA103N-MOD/RETRO  JAMAJKA 0.6N-mod RETRO  606  203  0,96 

 JA102N-MOD/RETRO  JAMAJKA 0.9N-mod RETRO  902  305  1,5 

 JA101N-MOD/RETRO  JAMAJKA 1.3N-mod RETRO  1307  440  2,1 

 JAMAJKA (N) TREND 

 JA103N/TREND  JAMAJKA 0.6N TREND  680  203  0,96 

 JA102N/TREND  JAMAJKA 0.9N TREND  980  305  1,5 

 JA101N/TREND  JAMAJKA 1.3N TREND  1380  440  2,1 

 JAMAJKA (N) MOD TREND 
 JA103N-MOD/TREND  JAMAJKA 0.6N-mod TREND  606  203  0,96 

 JA102N-MOD/TREND  JAMAJKA 0.9N-mod TREND  902  305  1,5 

 JA101N-MOD/TREND  JAMAJKA 1.3N-mod TREND  1307  440  2,1 

Standard (N) (N)–MOD

neutrální vitrína (bez chladícího systému) • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • •
sklen né výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • •
d ev ná dolní police–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
zadní posuvné dve e s izola ním dvojsklem 1 • •
oblé elní sklo (výklopné) • •
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 2

613 nerezové vn jší oplášt ní   (obr. 1)
1702 nerezové držáky polic modulu 0.6
1703 nerezové držáky polic modulu 0.9
1704 nerezové držáky polic modulu 1.3
1138 nerezová dolní police
889 zá ivka
822 optické sv tla na p edním panelu se zm nou barvy 3

1132 tác malý (400mm x 375mm)
1135 tác dolní (400mm x 520mm)

vnit ní osv tlení - 
LED trubice 

optické sv tla na p edním 
panelu se zm nou barvy

85
5
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70

±1
0
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JAMAJKA (N) JAMAJKA (N) RETRO JAMAJKA (N) TREND 

1 v JAMAJKA 0.6–k ídlové dve e s možností výb ru sm ru otevírání      2 týká se JAMAJKA (N) MOD      3 možné pouze ve verzi TREND  

zadní posuvné dve e s 
izola ním dvojsklem 1

obr. 1

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JAMAJKA NZ (N)  

 JA104N  JAMAJKA NZ45 N  1230  230  1,2 

 JA105N  JAMAJKA NZ90 N  2200/  460  2,3 

 JAMAJKA NZ (N) MOD  
 JA104N-mod  JAMAJKA NZ45 N-mod  1160  230  1,2 

 JA105N-mod  JAMAJKA NZ90 N-mod  2140  460  2,3 

 JAMAJKA NZ (N) RETRO 

 JA104N/RETRO  JAMAJKA NZ45 N RETRO  1230  230  1,2 

 JA105N/RETRO  JAMAJKA NZ90 N RETRO  2200  460  2,3 

 JAMAJKA NZ (N) MOD RETRO 
 JA104N-MOD/RETRO  JAMAJKA NZ45 N-mod RETRO  1160  460  2,3 

 JA105N-MOD/RETRO  JAMAJKA NZ90 N-mod RETRO  2140  460  2,3 

 JAMAJKA NZ (N) TREND 

 JA104N/TREND  JAMAJKA NZ45 N TREND  1236  230  1,2 

 JA105N/TREND  JAMAJKA NZ90 N TREND  2210  460  2,3 

 JAMAJKA NZ (N) MOD TREND 
 JA104N-MOD/TREND  JAMAJKA NZ45 N-mod TREND  1165  230  1,2 

 JA105N-MOD/TREND  JAMAJKA NZ90 N-mod TREND  2152  460  2,3 

Standard NZ (N) NZ (N)–MOD

neutrální vitrína (bez chladícího systému) • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • •
sklen né výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • •
d ev ná dolní police–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
oblé elní sklo (výklopné) • •
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 1

613 nerezové vn jší oplášt ní   (obr. 1)
1705 nerezové držáky polic modulu NZ45
1706 nerezové držáky polic modulu NZ90
1138 nerezová dolní police
889 zá ivka
822 optické sv tla na p edním panelu se zm nou barvy 2

 

oblé elní sklo

d ev né oplášt ní–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO)

2210

870

2152 /bez bo nic/

1565

1522 /bez bo nic/

900

815

11
00

275

496

1160

865

80
0

27
5

450

1230
1160 /bez bo nic/

83
3

78
0

496

1 týká se JAMAJKA (N) MOD      2 možné pouze ve verzi TREND 

optické sv tla na p edním panelu 
se zm nou barvy

obr. 1

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 MARTA (W)  

 MA101  MARTA 1.3W  1400  440  2,1 

 MARTA (W) MOD/A 

 MA101-a  MARTA 1.3W MOD/A  1310  440  2,1 

 MARTA (W) MOD/C 

 MA101-c  MARTA 1.3W MOD/C  1310  440  2,1 

Standard (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

zabudovaný chladící agregát • • -
výhradn  k p ipojení na vn jší agregát (vzdálenou jednotku) - - •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - -
ekologická polyuretanová izolace • • •
vnit ní rám z ALU proÞ l  zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
sklen né výstavní police • • •
d ev ná dolní police–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
zadní posuvné dve e s izola ním dvojsklem • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • -
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
systém kontroly vlhkosti 1 • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • -
elektronický regulátor teploty • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • - -

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 2

1138 nerezová dolní police
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1132 tác malý (400mm x 375mm)
1135 tác dolní (400mm x 520mm)

elektronický regulátor teploty

sklen né výstavní police

zadní posuvné dve e s izola ním 
dvojsklem

+5/+15

600

77
0

1280x380

13
60

±1
0

140040

53
0±

10

380

16
5

13
7

860

380

380

423

525

77
8

13
60
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0

30
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10

13
7

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 týká se MOD/A, MOD/C

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 MARTA (N) 

 MA101N  MARTA 1.3N  1380  440  2,1 

 MARTA (N) MOD 

 MA101N-mod  MARTA 1.3N-mod  1307  440  2,1 

Standard (N) (N) MOD

neutrální vitrína (bez chladícího systému) • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
vnit ní rám z ALU proÞ l  zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
sklen né výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • •
d ev ná dolní police–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
zadní posuvné dve e s izola ním dvojsklem • •
oblé elní sklo (výklopné) • •
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 1

1138 nerezová dolní police
889 zá ivka
1132 tác malý (400mm x 375mm)
1135 tác dolní (400mm x 520mm)

vnit ní osv tlení - LED trubice 

oblé elní sklo

za ízení p izp sobeno ke 
spojování do sestav

13
60

±1
0

380

16
5

13
7

865

380

380

423

730

25
5

16
4

53
0±

10

13
7600

78
0

1280x380

13
60

±1
0

1380

17
2

24
7

40

 1 týká se MARTA (N) MOD

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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MARTA NW (N)

 MA104N  MARTA NW45 N  1200  200  1,05 

MARTA NW (N) MOD
 MA104N-mod  MARTA NW45 N -mod  1140  200  1,05 

 MARTA NZ (N) 

 MA102N  MARTA NZ45 N  1200  200  1,05 

 MA103N  MARTA NZ90 N  2200  300  1,6 

MARTA NZ (N) MOD
 MA102N-mod  MARTA NZ45 N-mod  1140  200  1,05 

 MA103N-mod  MARTA NZ90 N-mod  2140  300  1,6 

Standard NW (N) NW (N) MOD NZ (N) NZ (N) MOD

neutrální vitrína (bez chladícího systému) • • • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - • -
vnit ní rám z ALU proÞ l  zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • • •
sklen né výstavní police • • • •
d ev ná dolní police–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • • •
oblé elní sklo (výklopné) • • • •
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • • •

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 1

1138 nerezová dolní police
889 zá ivka

d ev né oplášt ní–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO)

ALU proÞ ly zlaté nebo 
st íbrné barvy (vzorník 
IGLOO)

vnit ní osv tlení - LED trubice 

2200

865

2140 /bez boków/

1560

1513 /bez boków/900

800

10
92

275

1160

496

81
5

1230
1162 /bez boków/

502

865

567

Marta NZ 45

423

Marta NW 45

502

81
5

865

1162
1230

567

423

Marta NZ 45

Marta NW 45

800

275

 1 týká se MARTA (N) MOD

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 MARTA NÁDSTAVBA 

 MN01  MARTA NÁDSTAVBA  1310  150  0,8 

Standard MARTA NÁDSTAVBA

výstavní plocha upravena práškovým nást ikem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
oblé elní sklo (výklopné) •

ID Možnost provedení

1303 nerezová výstavní plocha
825 osv tlení vnit ní–LED trubice (cukrárenská)
826 osv tlení vnit ní–LED trubice (maso)
889 zá ivka
1112 dodate ná sklen ná výstavní police

vnit ní osv tlení - LED trubice 

výstavní plocha bílá potažená 
polyesterem

hliníkový vnit ní rám a proÞ ly 
st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník 

IGLOO)

430

190

38
5

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BEATA 2 

 BE100  BEATA 2/1.0  990  245  1,2 

 BE101  BEATA 2/1.3  1315  360  1,7 

 BE102  BEATA 2/1.6  1605  420  2 

 BE103  BEATA 2/1.9  1895  530  2,5 

 BEATA 3 

 BE100B  BEATA 3/1.0  990  245  1,2 

 BE101B  BEATA 3/1.3  1315  360  1,7 

 BE102B  BEATA 3/1.6  1605  420  2 

Standard BEATA 2 BEATA 3

zabudovaný chladící agregát • •
statické chlazení (gravita ní) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • •
elní panel a sokl upravený práškovým nást ikem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

ekologická polyuretanová izolace • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

spodní výstavní plocha - nerezová, výsuvná • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
vnit ní rám z ALU proÞ l  zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • -
3 sklen né police (horní dv  police - neutrální) • •
osv tlení polic–LED trubice (cukrárenská) 2 • •
oblé elní sklo (výklopné) • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • •
no ní plexi kryty • •
bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
501 zásuvka 230V

žulová pracovní plocha Balmoral

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

podsv tlený elní panel 
LED trubicí ( tverce z plexi 
- možnost výb ru barvy)

+2/+8

570

89
0±

10

900

13
30

±1
0265

180

180
280

720 43
0

34
0±

10 49
5±

10

20
0 13
30

±1
0

900

89
0±

10

570

265

280
180

180

720

34
0±

10 49
5±

10

20
0

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 BEATA 2: t i sv telné rampy, BEATA 3: dv  sv telné rampy

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JULIA 

 JU100  JULIA 1.3  1290  480  2,15 

 JU101  JULIA 1.9  1900  720  3,25 

 JU102  JULIA 2.5  2520  960  4,35 

Standard JULIA

zabudovaný chladící agregát •
statické chlazení (gravita ní) •
nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy) •
elní panel a sokl upravený práškovým nást ikem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •

ekologická polyuretanová izolace •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
nerezové vnit ní oplášt ní •
zadní posuvné dve e s izola ním dvojsklem •
nerezová pracovní plocha •
oblé elní sklo (výklopné) •
ofuk elního skla teplým vzduchem •
vnit ní osv tlení - LED trubice (cukrárenská) •
2 úrovn  komaxitových bílých rošt •
bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
automatické odpa ování kondenzátu •
elektronický regulátor teploty •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 •

ID Možnost provedení

665 nerezové vn jší oplášt ní (kyselinoodolné) (od strony obs ugi)
602 nerezové vnit ní oplášt ní (kyselinoodolná)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
668 nerezový p ední panel  (kyselinoodolný)
669 nerezový sokl (kyselinoodolná)
308 nerezová pracovní plocha (kyselinoodolná)
1118 chromované rošty
804 dodate né osv tlení polic–LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)

chromované rošty

ekologická polyuretanová izolace

ALU proÞ ly zlaté nebo st íbr-
né barvy (vzorník IGLOO)

+2/+8

855

490

510

560

710

69
0

11
60

±1
0

38
0±

10

50
0

68
8

520 (1.3) / 820 (1.9) / 520 (2.5)

Rozm r posuvných dve í

1 pouze p i použití termostatu IGLOO 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JULIA NÁDSTAVBA 

 JN01  JULIA NÁDSTAVBA 1.3  1210  110  0,7 

 JN02  JULIA NÁDSTAVBA 1.9  1820  190  1,1 

Standard JULIA NÁDSTAVBA

výstavní plocha upravena práškovým nást ikem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
oblé elní sklo (výklopné) •

ID Možnost provedení

1303 nerezová výstavní plocha
825 osv tlení vnit ní–LED trubice (cukrárenská)
826 osv tlení vnit ní–LED trubice (maso)
889 zá ivka
1112 dodate ná sklen ná výstavní police

vnit ní osv tlení - LED trubice 

výstavní plocha upravena práško-
vým nást ikem–možnost výb ru 
barvy (vzorník IGLOO) 

ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné 
barvy (vzorník IGLOO)

190

430

39
0
16
0

~160

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JOLA 4 MAL 

 JO100MAL  JOLA 4/MAL  750  600  1,5 

 JOLA 4 RETRO 
 JO100DRE/RETRO  JOLA 4/DRE RETRO  875  600  1,5 

 JOLA 4 DRE 

 JO100DRE  JOLA 4/DRE  790  600  1,5 

 JOLA 4 TREND 
 JO100DRE/TREND  Jola 4 DRE TREND  800  600  1,5 

Standard MAL DRE RETRO TREND

zabudovaný chladící agregát • • • •
ventilované chlazení (dynamické) • • • •
ty strann  prosklené za ízení • • • •

vn jší oplášt ní upravné práškovým nást ikem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • - - -
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) - • • •
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem - možnost výb ru sm ru otevírání • • • •
nerezové vnit ní oplášt ní • • • •
5 ks sklen ných polic s možností výškové regulace • • • •
vnit ní osv tlení - LED trubice (cukrárenská) • • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • • •
automatické odtávání • • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • • •
elektronický regulátor teploty • • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • • • •

ID Možnost provedení

606 nerezové vn jší oplášt ní 4

JO100OBR systém oto ných polic
3002 komplet kole ek
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1139 bílé komaxitové rošty 3

1116 chromované rošty - kulaté 2

1108 dodate ná sklen ná police + komplet úchyt
1105 dodate ný komaxitový rošt + komplet úchyt  3

1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt  2

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 dostupné pouze s možností OBR      3 nedostupné s možností OBR      4 týká se pouze JOLA 4 MAL

+4/+8

chromované rošty

ekologická polyuretanová izolace

komplet kole ek

755

18
65

±1
0

10
0±
10

602

12
27

605

810

19
45

±1
0

600

12
25

10
0±
10

605

870

19
70

±1
0

10
0±
10

12
25

600

826

605

19
00

±1
0

10
0±
10

810

600

12
25

605

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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ARUBA 109

ARUBA RETRO 109

ARUBA TREND 109

ARUBA 2 110

ARUBA 2 RETRO 110

ARUBA 2 TREND 110

NELLA 111

GELATO 112

ZMRZLINOVÉ VITRÍNY
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 ARUBA 

 AB101  ARUBA 1.25  1 385  112  0,85 

 AB102  ARUBA 2.5  2 635  224  1,7 

 ARUBA RETRO 

 AB101/RETRO  ARUBA 1.25 RETRO  1385  112  0,85 

 AB102/RETRO  ARUBA 2.5 RETRO  2635  224  1,7 

 ARUBA TREND 

 AB101/TREND  ARUBA 1.25 TREND  1385  112  0,85 

 AB102/TREND  ARUBA 2.5 TREND  2635  224  1,7 

Standard ARUBA RETRO TREND

zabudovaný chladící agregát • • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
nerezová výstavní plocha p izp sobena na použití VGN (360x165x120mm) 2 • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • •
roleta ru ní (ze strany obsluhy) • • •
sv telná rampa - LED trubice (cukrárenská) • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • •
elektronický regulátor teploty • • •
elektronický registrátor teploty + naprogramování 1 • • •

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní) 3

1020 mycí vani ka na klešt
1021 mycí vani ka na klešt  s pr tokovým systémem
889 zá ivka
822 optické sv tla na p edním panelu se zm nou barvy 4

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB) 
1019 nerezová gastronádoba GN (360x165x120)

ofuk elního skla teplým 
vzduchem

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

nerezová výstavní plocha 
p izp sobena na použití 

VGN (360x165x120mm)

160

160

1220

91
0±

10 13
00

±1
0

66
0±

10

750
18

20
±1

0

160

160

1220

91
0±

10 13
00

±1
0

64
0±

10

750

18
20

±1
0

160

160

1220

91
0±

10 13
00

±1
0

750

64
0±

10

18
20

±1
0

-10/-20

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 na 14 vani ek v ARUBA 1.25 nebo 28 vani ek v ARUBA 2.5       3 ší ka za ízení zmenšena o 80mm       4 dostupné pouze ve verzi TREND

ekologická polyuretanová izolace

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]



110

 ARUBA 2 

 AB200  ARUBA 2/1.0  1070  62  0,44 

 AB201  ARUBA 2/1.25  1385  92  0,6 

 ARUBA 2 RETRO 

 AB200/RETRO  ARUBA 2/1.0 RETRO  1070  62  0,44 

 AB201/RETRO  ARUBA 2/1.25 RETRO  1385  92  0,6 

 ARUBA 2 TREND 

 AB200/TREND  ARUBA 2/1.0 TREND  1070  62  0,44 

 AB201/TREND  ARUBA 2/1.25 TREND  1385  92  0,6 

Standard ARUBA RETRO TREND

zabudovaný chladící agregát • • •
ventilované chlazení (dynamické) • • •
ekologická polyuretanová izolace • • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • •
nerezová výstavní plocha p izp sobena na použití VGN (360x165x120mm) 2 • • •
nerezová pracovní plocha • • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • • •
ofuk elního skla teplým vzduchem • • •
roleta ru ní (ze strany obsluhy) • • •
sv telná rampa - LED trubice (cukrárenská) • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
automatické odtávání • • •
automatické odpa ování kondenzátu • • •
elektronický regulátor teploty • • •
elektronický registrátor teploty + naprogramování  • • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • • •

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní) 3

1020 mycí vani ka na klešt
1021 mycí vani ka na klešt  s pr tokovým systémem
889 zá ivka
822 optické sv tla na p edním panelu se zm nou barvy 4

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB) 
1019 nerezová gastronádoba GN (360x165x120)

ofuk elního skla teplým 
vzduchem

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

nerezová výstavní plocha 
p izp sobena na použití 
VGN (360x165x120mm)

160

125

90
0±

10

13
00

±1
0

930

510
66

0±
10

18
20

±1
0

160

125

90
0±

10

13
00

±1
0

915

510

64
0±

10

18
20

±1
0

160

125

90
0±

10

13
00

±1
0

910

510

64
0±

10

18
20

±1
0

-10/-20

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 na 7 vani ek v ARUBA 2/1.0 nebo 10 vani ek v ARUBA 2/1.25      3 ší ka za ízení zmenšena o 80mm       4 dostupné pouze ve verzi TREND

optické sv tla na p edním 
panelu se zm nou barvy

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 NELLA 

 WO100  NELLA 1.0W  1050  104  0,5 

 WO101  NELLA 1.7W  1710  173  0,8 

Standard NELLA

zabudovaný chladící agregát •
ventilované chlazení (dynamické) •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) •
osv tlení vnit ní - LED trubice (bílá) •
nerezová výstavní plocha p izp sobena na použití VGN (360x165x120mm) 2 •
ekologická polyuretanová izolace •
nerezová pracovní plocha •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
oblé elní sklo (výklopné) •
ofuk elního skla teplým vzduchem •
roleta ru ní (ze strany obsluhy) •
sv telná rampa - LED trubice (cukrárenská) •
bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
automatické odpa ování kondenzátu •
elektronický regulátor teploty •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
1020 mycí vani ka na klešt
1021 mycí vani ka na klešt  s pr tokovým systémem
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB) 
1019 nerezová gastronádoba GN (360x165x120)

-10/-20

vn jší oplášt ní upravné práškovým 
nást ikem–možnost výb ru barvy 

(vzorník IGLOO) 

nerezová výstavní plocha 
p izp sobena na použití VGN 

(360x165x120mm)

Izolované bo nice ABS–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO)

1
2
3
0
 ±

1
0

835

505

8
9
0
±
1
0

6
4
8
±
1
0

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 na 8 vani ek v NELLA 1.0W nebo 14 vani ek v NELLA 1.7

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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nerezová police na tašky/tácy

nerezová tubová nádoba s 
poklicí (Ø 200mm) 

GELATO

 GT100  GELATO 1.0  1000  94 

 GT101  GELATO 1.5  1500  165 

Standard GELATO

zabudovaný chladící agregát •
statické chlazení (gravita ní) •
vn jší oplášt ní upravné práškovým nást ikem–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
nerezový vnit ní pláš •
ekologická polyuretanová izolace •
nerezový izolovaná plocha (kyselinoodolná) s otvory na tubové zásobník 2 •
sklen ná nástavba s rovým elním sklem •
sv telná rampa - LED trubice (cukrárenská) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odpa ování kondenzátu •
elektronický regulátor teploty •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru •

ID Možnost provedení

606 nerezové vn jší oplášt ní
605 nerezové vn jší oplášt ní (kyselinoodolné)
1020 mycí vani ka na klešt
1021 mycí vani ka na klešt  s pr tokovým systémem
1117 nerezová police na tašky/tácy
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB) 
1025 nerezová tubová nádoba s poklicí (Ø 200mm) 

-10/-22

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 na max. 6 tub v GELATO 1.0 nebo 10 tub v GELATO 1.5 

ekologická polyuretanová izolace

620

87
0±

10

620

87
0±

10

300

1500

62
0

208

77
0±

10

40
33

0±
10

33
0±

10

1500

13
50

±1
0

208

40260260

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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GASTROLINE 114

GASTROLINE OPEN 114

IBIZA 115

IBIZA OPEN 115

NATALIA 116

SYLVIA 116

KASIA 117

KASIA Z 117

SALÁTOVÉ VITRÍNY
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 GASTROLINE 

 

 GL107  GASTROLINE 1.0  1000  240  0,5 

 GL100  GASTROLINE 1.5  1500  386  0,8 

 GL101  GASTROLINE 2.0  2000  576  1,0 

 GL102  GASTROLINE 2.5  2500  726  1,2 

 GASTROLINE OPEN 

 

 GL107/OP  Gastroline Open 1.0  1000  240  0,5 

 GL100/OP  Gastroline Open 1.5  1500  386  0,8 

 GL101/OP  Gastroline Open 2.0  2000  576  1,0 

 GL102/OP  Gastroline Open 2.5  2500  726  1,2 

Standard Gastroline Gastroline Open

zabudovaný chladící agregát • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - erné potažené polyesterem • •
d lený elní panel s vloženým pásem (zrcadlo nebo broušený nerez) 2 • •
sklen ná nástavba s rovým elním sklem • -
nástavba „OPEN” - nerezová se sklen nými prvky - •
rám p izp sobený na použití gastronádob GN • •
úložný prostor - bílý potažený polyesterem, police s možností výškové regulace 5 • •
zadní k ídlové dve e • •
ekologická polyuretanová izolace • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • •
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
605 nerezové vn jší oplášt ní (kyselinoodolné)
600 p ední panel erný - plný (lamino)
601 barevné provedení p edního panelu (lamino) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
691 p ední panel d ev ný nebo TREND - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
304 žulová pracovní plocha šedá (tl. 30mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
305 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 30mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
306 žulová pracovní plocha erná (tl. 30mm)
307 nerezová pracovní plocha
308 nerezová pracovní plocha (kyselinoodolná)
1186 úložný prostor - nerezový s policí s možností výškového nastavení 5

1190 úložný prostor - nerezový (kyselinoodolný) s policí s možností výškového nastavení 5

1406 no ní plexi kryty 3

1112 dodate ná sklen ná výstavní police 3

1117 nerezová police na tašky/tácy
3002 komplet kole ek
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1002 gastronádoba GN 1/1–100 mm
1017 gastronádoba GN 2/4–100 mm 4

1030 dodate ná d lící lišta na GN

nástavba „OPEN” - nerezová se 
sklen nými prvky

žulová pracovní plocha 

rám p izp sobený na použití 
gastronádob GN 800

77
0±

10

300

1088

12
50

±1
0

85
0±

10

248

10
0

11
0±

10

542

55

29
5

515

800

77
0±

10

300

1088

13
50

±1
0

85
0±

10

10
0

11
0±

10

178

542

55

29
5

515

+2/+8

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 výška panelu 150mm       3 netýká se GASTROLINE OPEN  
4 pro použití v GASTROLINE 1.0, 2.0       5 GASTROLINE 1.0 není regulovatelná police

GN
1/1 GN

2/4
GN
1/1

1000

80
0

GASTROLINE 1.0

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

1500

80
0

GASTROLINE 1.5

GN
1/1

GN
1/1 GN

2/4
GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

2000

80
0

GASTROLINE 2.0

GN
1/1

2500

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/180

0

GASTROLINE 2.5

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 IBIZA 

 

 IB02  IBIZA 0.6  560  90  0,28 

 IB01  IBIZA 0.9  900  160  0,45 

 IBIZA OPEN 

 

 IB100 /OP  Ibiza Open  1.0  1000  140  0,42 

Standard Ibiza Ibiza Open

zabudovaný chladící agregát • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
sklen ná nástavba s oblým elním sklem • -
nástavba „OPEN” s rovnými skly - •
rám p izp sobený na použití gastronádob GN • -
výstavní police (bílá) potažená polyesterem s možností výškové regulace - •
vnit ní pláš  potažený polyesterem bílé barvy • •
zadní k ídlové dve e • -
ekologická polyuretanová izolace • •
polyethylenová pracovní plocha • -
no ní plexi kryty • -
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
605 nerezové vn jší oplášt ní (kyselinoodolné)
307 nerezová pracovní plocha 2

1353 nerezové vnit ní oplášt ní
602 nerezové vnit ní oplášt ní (kyselinoodolná)
1112 dodate ná sklen ná výstavní police 2

3002 komplet kole ek
823 podsv tlený horní panel LED trubicí–možnost výb ru barvy plexi (vzorník IGLOO) 3

811 LED trubice (maso) 2

813 LED trubice (cukrárenská) 2

889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1013 gastronádoba GN 1/4–65 mm 2

1011 gastronádoba GN 1/4–150 mm 2

1030 dodate ná d lící lišta na GN 2

+2/+8

elektronický regulátor teploty

výstavní plocha bílá potažená 
polyesterem

komplet kole ek

1110 725

10
00

±1
0

21
65

±1
0

1000 615

804

15
2

30
0±

10

40
8

400
400

12
45

±1
0

86
5±

10

700 900

110

84
5±

10 348 348

GN
1/4

Ma
x. 

15
0

900

30
0±

10

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

50
5

150

540

44
8

14
0

560

53
0

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

 IBIZA 0.6  IBIZA 0.9 

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 netýká se IBIZA OPEN      3 dostupné pouze v IBIZA OPEN

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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650x650

17
70

600x600

990x990

645x440

17
0

293

120

88
0

15
5

32
5

42
0

20
50

0

327

22
7

90
5

509

12
5

230

63
5

15
00

32
0

712x1300
365x1230

945

1580

25529
5

32
0

GN 1/1

11
30

310

18
0

1130

GN 1/1
GN 1/1

GN 1/1

 NATALIA 

 

NA01  NATALIA  1130  115  0,7 

 SYLVIA 

 

 SY100  SYLVIA  1580  80  0,65 

Standard NATALIA SYLVIA

zabudovaný chladící agregát • •
statické chlazení (gravita ní) • •
ekologická polyuretanová izolace • •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
nerezová výstavní plocha p izp sobena na použití GN • •
nástavba „OPEN” s d ev ným oplášt ním a s panely z PETG (vivak) • •
nástavba - elektrický zdvih • -
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • •
osv tlení výstavní plochy–LED trubice (bílá) • •
automatické odtávání • •
automatické odpa ování kondenzátu - •
odtok kondenzátu do nádoby • -
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1012 gastronádoba GN 1/4–40 mm
1008 gastronádoba GN 1/2–40 mm

nástavba - elektrický zdvih

elektronický regulátor teploty

d ev né oplášt ní–možnost 
výb ru barvy (vzorník 
IGLOO)

+5/+10

1 only with IGLOO thermostat 

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 KASIA 

 

 KA100TS  KASIA 1.0  990  57  0,5 

 KA101TS  KASIA 1.3  1300  77  0,67 

 KA102TS  KASIA 1.5  1500  90  0,77 

 KA103TS  KASIA 1.7  1700  100  0,88 

 KA104TS  KASIA 1.9  1950  120  1,02 

 KASIA Z 

 

 KA100TZ  KASIA 1.0 Z  990  140  0,5 

 KA101TZ  KASIA 1.3 Z  1300  200  0,67 

 KA102TZ  KASIA 1.5 Z  1500  260  0,77 

 KA103TZ  KASIA 1.7 Z  1700  320  0,88 

 KA104TZ  KASIA 1.9 Z  1950  410  1,02 

Standard KASIA KASIA Z

zabudovaný chladící agregát • •
statické chlazení (gravita ní) • •
vn jší oplášt ní (dolní ást) - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní (horní ást) - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
nerezová výstavní plocha p izp sobena na použití GN • •
chlazený úložný prostor s posuvnými dve mi - bílý potaženým polyesterem - •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
sklen ná nástavba s oblým elním sklem • •
no ní plexi kryty • •
sv telná rampa–LED trubice (bílá) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
automatické odpa ování kondenzátu - •
elektronický regulátor teploty • •
zvukový alarm informující o zne išt ní kondenzátoru 1 • •

ID Možnost provedení

655 barevné provedení vn jšího oplášt ní (horní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
656 barevné provedení vn jšího oplášt ní (dolní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
612 nerezové vn jší oplášt ní (horní ást)
607 nerezové vn jší oplášt ní (dolní ást)
1189 nerezový úložný prostor 3

811 LED trubice (maso)
813 LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek
506 automatické odpa ování kondenzátu 2

510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm
1012 gastronádoba GN 1/4–40 mm
1030 dodate ná d lící lišta na GN

+2/+8

sklen né výstavní police

rám p izp sobený na použití 
gastronádob GN

nerezové vn jší i vnit ní oplášt ní11
90

 ±1
0

765

150
230

190

530ma
x 1

20

81
0 ±

10

230

18
2

11
90

±1
0

765

81
0±

10

 620

715

42
0

53
0±

10

530

18
2

53
0±

10
15

0 15015
0

1/4

Kasia 1.0 Kasia 1.3 Kasia 1.5

1/4
GN
1/1

1/4

1/4
GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

Kasia 1.7

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

1/4

1/4

Kasia 1.9

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

1/4

1/4

1 pouze p i použití termostatu IGLOO      2 v KASIA Z ve standardu      3 týká se KASIA Z

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 GASTROLINE BAIN MARIE 

 

 GL103  GASTROLINE 1.0 BEMAR  1000  75  0,5 

 GL104  GASTROLINE 1.5 BEMAR  1500  120  0,8 

 GL105  GASTROLINE 2.0 BEMAR  2000  150  1,0 

 GASTROLINE OPEN BAIN MARIE 

 

 GL103/OP  GASTROLINE 1.0 OPEN BEMAR  1000  75  0,5 

 GL104/OP  GASTROLINE 1.5 OPEN BEMAR  1500  120  0,8 

 GL105/OP  GASTROLINE 2.0 OPEN BEMAR  2000  150  1,0 

Standard GASTROLINE BAIN 
MARIE 

GASTROLINE OPEN 
BAIN MARIE

vodní láze • •
vn jší oplášt ní - erné potažené polyesterem • •
d lený elní panel s vloženým pásem (zrcadlo nebo broušený nerez) 1 • •
nerezová vana vodní lázn  (kyselinoodolná), izolovaná • •
rám p izp sobený na použití gastronádob GN • •
sklen ná nástavba s rovým elním sklem • -
nástavba „OPEN” - nerezová (kyselinoodolná) se sklen nými prvky - •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • •
osv tlení tradi ní zá ivkovou trubicí • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

654 barevné provedení vn jšího oplášt ní - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
606 nerezové vn jší oplášt ní
605 nerezové vn jší oplášt ní (kyselinoodolné)
600 p ední panel erný - plný (lamino)
601 barevné provedení p edního panelu (lamino) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
691 p ední panel d ev ný nebo TREND - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
304 žulová pracovní plocha šedá (tl. 30mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
305 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 30mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
306 žulová pracovní plocha erná (tl. 30mm)
307 nerezová pracovní plocha
308 nerezová pracovní plocha (kyselinoodolná)
1117 nerezová police na tašky/tácy
3002 komplet kole ek
1003 gastronádoba GN 1/1–150 mm
1018 gastronádoba GN 2/4–150 mm 2

1030 dodate ná d lící lišta na GN

+30/+90

rám p izp sobený na použití 
gastronádob GN

p ední panel d ev ný nebo 
TREND - možnost výb ru 

barvy (vzorník IGLOO)

248

27
3

33
5

300

15
0

800
1090

11
0±

10

12
50

±1
0

77
0±

10

85
0±

10

27
3

33
5

300

15
0

800
1090

11
0±

10 77
0±

10

85
0±

10

 13
50

±1
0

178

žulová pracovní plocha 

1 výška panelu 150mm 2 pro použití v GASTROLINE 1.0, 2.0

GN
1/1 GN

2/4
GN
1/1

1000
80

0
GASTROLINE 1.0

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

1500

80
0

GASTROLINE 1.5

GN
1/1

GN
1/1 GN

2/4
GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

2000

80
0

GASTROLINE 2.0

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 BASIA 2 B 

 

 BA100B  BASIA 2 B 1.1  1040  0,7  105 

 BA101B  BASIA 2 B 1.4  1370  0,9  135 

 BA102B  BASIA 2 B 1.7  1670  1,2  180 

 BA103B  BASIA 2 B 2.1  2000  1,4  210 

 BA104B  BASIA 2 B 2.5  2540  1,8  270 

 BASIA 2 B MOD 

 

 BA100B-mod  BASIA 2 B 1.1-mod  960  0,7  105 

 BA101B-mod  BASIA 2 B 1.4-mod  1290  0,9  135 

 BA102B-mod  BASIA 2 B 1.7-mod  1590  1,2  180 

 BA103B-mod  BASIA 2 B 2.1-mod  1920  1,4  210 

 BA104B-mod  BASIA 2 B 2.5-mod  2460  1,8  270 

Standard BASIA 2 B BASIA 2 B MOD

vodní láze • •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • •
elní panel a sokl • •

ekologická polyuretanová izolace • •
nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná) przygotowana pod pojemniki GN • •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
oblé elní sklo (výklopné) • •
horní rampa s keramickými topnými spirálami a pekárenskými žárovkami • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
hladinové idlo • •
regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
3002 komplet kole ek 2

1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy)
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 1

5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1003 gastronádoba GN 1/1–150 mm
1010 gastronádoba GN 1/3–150 mm
1016 gastronádoba GN 1/6–150 mm
1018 gastronádoba GN 2/4–150 mm
1030 dodate ná d lící lišta na GN

+30/+90

žulová pracovní plocha 

rám p izp sobený na 
použití gastronádob GN

Izolované bo nice AB-
S–možnost výb ru barvy 
(vzorník IGLOO)

12
5260

90
0±

10

1165

160

15
0

12
30

±1
0

59
0±

10
33

0±
10

716
200

1 týká se MOD      
2 netýká se MOD

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

960

71
6

Basia 1.1 Bemar

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/3

GN
1/6

GN
1/3

1290

71
6

Basia 1.4 Bemar

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

1590

71
6

Basia 1.7 Bemar

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

1920

71
6

Basia 2.1 Bemar

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

2460

71
6

Basia 2.5 Bemar

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]

Bain marieBain marieBain marieBain marieBain marie
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 SANTIAGO B 

 

 SA100B  SANTIAGO B 1.1  1040  0,7  105 

 SA101B  SANTIAGO B 1.4  1370  0,9  135 

 SA102B  SANTIAGO B 1.7  1670  1,2  180 

 SA103B  SANTIAGO B 2.1  2000  1,4  210 

 SA104B  SANTIAGO B 2.5  2540  1,8  270 

 SANTIAGO B–MOD 

 

 SA100B-mod  SANTIAGO B 1.1-mod  960  0,7  105 

 SA101B-mod  SANTIAGO B 1.4-mod  1290  0,9  135 

 SA102B-mod  SANTIAGO B 1.7-mod  1590  1,2  180 

 SA103B-mod  SANTIAGO B 2.1-mod  1920  1,4  210 

 SA104B-mod  SANTIAGO B 2.5-mod  2460  1,8  270 

Standard SANTIAGO B SANTIAGO B–MOD

vodní láze • •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • •
ekologická polyuretanová izolace • •
nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná) przygotowana pod pojemniki GN • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • •
horní rampa s keramickými topnými spirálami a pekárenskými žárovkami • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
hladinové idlo • •
regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
909 nerezový sokl
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
307 nerezová pracovní plocha
3002 komplet kole ek 2

1114 police na tašky/tácy (alu proÞ l zlaté nebo st íbrné barvy) 3

403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 1

1003 gastronádoba GN 1/1–150 mm
1010 gastronádoba GN 1/3–150 mm
1016 gastronádoba GN 1/6–150 mm
1018 gastronádoba GN 2/4–150 mm
1030 dodate ná d lící lišta na GN

+30/+90

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné 
barvy (vzorník IGLOO)

Izolované bo nice ABS–
možnost výb ru barvy (vzorník 

IGLOO)

260

12
30

±1
0

1190

160

90
0±

10

33
0±

10 60
0±

10

12
2 15
0

17
50

±1
0

1 týká se MOD      2 netýká se MOD      3 výb r této možnosti vylu uje ze standardu nárazovou lištu 

Santiago 1.1 Bemar Santiago 1.4 Bemar Santiago 1.7 Bemar

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

960

71
6

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/3

GN
1/6

GN
1/3

1290

71
6

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

1590

71
6

Santiago 2.1 Bema Santiago 2.5 Bemar

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
2/4

GN
1/6

1920

71
6

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

2460

71
6

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]

Bain marie Bain marie Bain marie Bain marie Bain marie
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 GRENADA B  SP

 

 GR100BSP  GRENADA B 1.25SP  1350  0,9  135 

 GR101BSP  GRENADA B 1.9SP  1975  1,3  195 

 GR102BSP  GRENADA B 2.5SP  2600  1,8  270 

 GRENADA B  SP–MOD

 

 GR100BSP -mod  GRENADA B 1.25SP-mod  1250  0,9  135 

 GR101BSP -mod  GRENADA B 1.9SP-mod  1875  1,3  195 

 GR102BSP -mod  GRENADA B 2.5SP-mod  2500  1,8  270 

Standard GRENADA B SP GRENADA B SP–MOD

vodní láze • •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy) • •
elní panel a podstavec (bílý) • •

ekologická polyuretanová izolace • •
nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná) przygotowana pod pojemniki GN • •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
teleskopový systém zvedání oblého elního skla • •
horní rampa s keramickými topnými spirálami a pekárenskými žárovkami • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •

bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
hladinové idlo • •
elektronický regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

604 nerezové vn jší oplášt ní (ze strany obsluhy)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5012 barevné provedení soklu (podstavec) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
903 nerezový p ední panel  
908 nerezový sokl (podstavec)
5588 dodate né oplášt ní soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5589 dodate né oplášt ní soklu - nerezové
403 izolované bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 1

1602 posuvný stolek na váhu nebo ná ezový stroj
1601 posuvný stolek na nože
1603 v šák na ut rky
1003 gastronádoba GN 1/1–150 mm
1010 gastronádoba GN 1/3–150 mm
1016 gastronádoba GN 1/6–150 mm
1018 gastronádoba GN 2/4–150 mm
1030 dodate ná d lící lišta na GN

+30/+90

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

1140

165

91
0±

10 11
60

 ±1
0

160

 M
ax

 15
0

35
5±

10 51
5±

10

212

16
20

±1
0

715

400

rám p izp sobený na použití 
gastronádob GN

teleskopový systém zvedání 
oblého elního skla

1 týká se MOD

GRENADA B 1.25
GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/6

GN
2/4 71

6

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/6

GN
2/4 71

6

GRENADA B 1.9
GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

GN
1/6

GN
2/4 71

6

GRENADA B 2.5
GN
1/3

GN
1/1

GN
1/3

GN
1/1

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 JAMAJKA G  

 

 JA103G  JAMAJKA G 0.6  700  203  1,1 

 JA102G  JAMAJKA G 0.9  1000  305  1,6 

 JA101G  JAMAJKA G 1.3  1400  440  2,3 

 JAMAJKA G–MOD  
 JA103G-mod  JAMAJKA G 0.6-mod  610  203  1,1 

 JA102G-mod  JAMAJKA G 0.9-mod  910  305  1,6 

 JA101G-mod  JAMAJKA G 1.3-mod  1310  440  2,3 

 JAMAJKA G TREND 

 

 JA103G/TREND  JAMAJKA G 0.6 TREND  700  203  1,1 

 JA102G/TREND  JAMAJKA G 0.9 TREND  1000  305  1,6 

 JA101G/TREND  JAMAJKA G 1.3 TREND  1400  440  2,3 

 JAMAJKA G TREND–MOD 
 JA103G/TREND-mod  JAMAJKA G 0.6 TREND-mod  610  203  1,1 

 JA102G/TREND-mod  JAMAJKA G 0.9 TREND-mod  910  305  1,6 

 JA101G/TREND-mod  JAMAJKA G 1.3 TREND-mod  1310  440  2,3 

 JAMAJKA G RETRO 

 

 JA103G/RETRO  JAMAJKA G 0.6 RETRO  700  203  1,1 

 JA102G/RETRO  JAMAJKA G 0.9 RETRO  1000  305  1,6 

 JA101G/RETRO  JAMAJKA G 1.3 RETRO  1400  440  2,3 

JAMAJKA G RETRO–MOD
 JA103G/RETRO-mod  JAMAJKA G 0.6 RETRO-mod  610  203  1,1 

 JA102G/RETRO-mod  JAMAJKA G 0.9 RETRO-mod  910  305  1,6 

 JA101G/RETRO-mod  JAMAJKA G 1.3 RETRO-mod  1310  440  2,3 

Standard JAMAJKA G JAMAJKA G-MOD

nucený ob h teplého vzduchu • •
za ízení p izp sobeno ke spojování do sestav - •
d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
ekologická polyuretanová izolace • •
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • •
sklen né výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení • •
nerezová dolní police (kyselinoodolná) • •
zadní posuvné dve e s izola ním dvojsklem 1 • •
dvojité oblé elní sklo (výklopné) • •
osv tlení každé police pekárenskými žárovkami • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
hladinové idlo • •
regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
408 d ev né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 2

613 nerezové vn jší oplášt ní   (obr. 1)
504 automatické odpl ování vody
1707 nerezové držáky polic modulu 0.6 (kyselinoodolné)
1708 nerezové držáky polic modulu 0.9 (kyselinoodolné)
1709 nerezové držáky polic modulu 1.3 (kyselinoodolné)
1132 tác malý (400mm x 375mm)
1135 tác dolní (400mm x 520mm)

+30/+90

d ev né oplášt ní–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO)

295

865

13
70

±1
0

80
3

~1355

53
0±

10
30

0±
10

380

380

380

687

~2
00

275

85
5

13
70

±1
0

870

53
0±

10
30

0±
10

380

380

380

687

~2
00

295

85
5

13
70

±1
0

870

53
0±

10
30

0±
10

380

380

380

687

~2
00

1 JAMAJKA 0.6–k ídlové dve e s možností výb ru sm ru otevírání      2 týká se MOD

sklen né výstavní police s 
možností regulace výšky a úhlu 

zav šení

obr. 1

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 KASIA GRZ 

 

 KA100TGRZ  KASIA 1.0 GRZ  990  0,5  32 

 KA101TGRZ  KASIA 1.3 GRZ  1300  0,6  40 

 KA102TGRZ  KASIA 1.5 GRZ  1500  0,7  46 

 KA103TGRZ  KASIA 1.7 GRZ  1700  0,8  52 

 KASIA Z GRZ 

 

 KA100TZGRZ  KASIA 1.0 Z GRZ  990  0,5  32 

 KA101TZGRZ  KASIA 1.3 Z GRZ  1300  0,6  40 

 KA102TZGRZ  KASIA 1.5 Z GRZ  1500  0,7  46 

 KA103TZGRZ  KASIA 1.7 Z GRZ  1700  0,8  52 

Standard KASIA GRZ KASIA Z GRZ

vodní láze • •
vn jší oplášt ní (dolní ást) - bílé potažené polyesterem • •
vn jší oplášt ní (horní ást) - bílé potažené polyesterem • •
ekologická polyuretanová izolace • •
nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná) przygotowana pod pojemniki GN • •
úložný prostor s posuvnými dve mi - bílý potaženým polyesterem 1 - •
nerezová pracovní plocha • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
sklen ná nástavba s oblým elním sklem • •
osv tlení tradi ní zá ivkovou trubicí • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
hladinové idlo • •
regulátor teploty • •

ID Možnost provedení

655 barevné provedení vn jšího oplášt ní (horní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
656 barevné provedení vn jšího oplášt ní (dolní ást) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
612 nerezové vn jší oplášt ní (horní ást)
607 nerezové vn jší oplášt ní (dolní ást)
1189 nerezový úložný prostor 2

1112 dodate ná sklen ná výstavní police
3002 komplet kole ek
1007 gastronádoba GN 1/1–65 mm
1013 gastronádoba GN 1/4–65 mm
1030 dodate ná d lící lišta na GN

+30/+90

vn jší oplášt ní upravené práško-
vým nást ikem – možnost výb ru 
barvy (vzorník IGLOO) 

sklen ná nástavba s 
oblým elním sklem

rám p izp sobený na použití 
gastronádob GN 1/1

11
90

 ±1
0

190

850

510
230

81
0 ±

10 11
90

 ±1
0

850

510 230

81
0 ±

1060 60

53
0±

10
22

2 18
2

 620

715

42
0

53
0±

10

15015
0 15015
0

523

41
6

39
5

353 (1.3) / 453 (1.5) / 603 (1.7) 

720 (1.3) / 920 (1.5) / 1220 (1.7) 

990 1300 (1.3) / 1500 (1.5) / 1700 (1.7) 

KASIA GRZ - 1.0 Z KASIA GRZ -  1.3 Z / 1.5 Z / 1.7 Z

1 v KASIA 1.0–k ídlové dve e      2 týká se KASIA Z 

1/4

Kasia GRZ 1.0 Kasia GRZ 1.3 Kasia GRZ 1.5

1/4
GN
1/1

GN
1/1

1/4

1/4
GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

Kasia GRZ 1.7

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

1/4

1/4

Kasia GRZ Kasia Z GRZ

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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 CELINA 

 

 CE01  CELINA 80  800  95  0,54 

 CE02  CELINA 130  1300  155  0,83 

Standard CELINA

nucený ob h teplého vzduchu •
nerezové vn jší oplášt ní (kyselinoodolné) •
nerezová výstavní plocha (kyselinoodolná) przygotowana pod pojemniki GN •
nerezová výstavní police (kyselinoodolná) •
oblé elní sklo (výklopné) •
polykarbonátové kryty (ze strany obsluhy) •
osv tlení tradi ní zá ivkovou trubicí •
regulátor teploty •

ID Možnost provedení

1006 gastronádoba GN 1/1–40 mm

+30/+90

zásuvka-výsuvná

regulátor teploty

rám p izp sobený na použití 
gastronádob GN

H =
 40

 m
m

800 / 1300

61
5±

10
24

5±
10

240

100

27
0±

10

506

785

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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OLIVIER 127

OLIVIER–MOD 127

PATRICK 128

HAVANA 129

MIAMI 129

PULT BASIA 2  130

PULT MONIKA 2 130

PULT BERMUDA 130

PULT GRENADA 130

PULT SUMBA 131

PULT SANTIAGO 131

PULT SANTIAGO DRE 131

PULT BEATA 131

PULT GASTROLINE 132

PULT KAMELEO 132

PULT JAMAJKA  133

PULT MARTA 133

PULT JAMAJKA NW  134

PULT JAMAJKA NZ  134

NEUTRÁLNÍ
 VITRÍNY
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OLIVIER

 OR100  OLIVIER 0.6  610 

 OR101  OLIVIER 0.9  910 

 OR102  OLIVIER 1.3  1310 

OLIVIER–MOD

 OR100-mod  OLIVIER 0.6-mod  570 

 OR101-mod  OLIVIER 0.9-mod  870 

 OR102-mod  OLIVIER 1.3-mod  1270 

Standard OLIVIER OLIVIER MOD

3 výsuvné police s d ev nými prvky • •
p ední panely polic z PETG (vivak)–otvory nebo víka • •
lamino bo nice–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • -
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) • •
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •

ID Možnost provedení

889 zá ivka
3002 komplet kole ek
409 lamino bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 1

3 výsuvné police s 
d ev nými prvky

komplet kole ek

p ední panely polic z PETG 
(vivak)–otvory nebo víka

20

520

520

520 28
5

690

15
60

±1
0

L

220

120

14
0

23
6±

10
45

0
45

0

1 týká se OLIVIER–MOD 

ID Název Délka[mm]
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PATRICK

 PT100  PATRICK 0.7  700 

 PT101  PATRICK 0.8  800 

 PT102  PATRICK 0.9  900 

 PT103  PATRICK 1.0  1000 

 PT104  PATRICK 1.1  1100 

 PT105  PATRICK 1.2  1200 

 PT106  PATRICK 1.3  1300 

 PT107  PATRICK 1.4  1400 

 PT108  PATRICK 1.5  1500 

 PT109  PATRICK 1.6  1600 

 PT110  PATRICK 1.7  1700 

 PT111  PATRICK 1.8  1800 

 PT112  PATRICK 1.9  1900 

 PT113  PATRICK 2.0  2000 

 PT114  PATRICK 2.1  2100 

 PT115  PATRICK 2.2  2200 

 PT116  PATRICK 2.3  2300 

 PT117  PATRICK 2.4  2400 

 PT118  PATRICK 2.5  2500 

Standard PATRICK

dolní sk í ka s posuvnými dve mi (výška 550mm) - lamino – možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení - upravené práškovým lakem st íbrná nebo zlatá barva (vzorník IGLOO) •
horní zrcadlo - zav šeno pod úhlem •
pracovní plocha (lamino)–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) •
zadní panely regálu-lamino–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •

ID Možnost provedení

1501 regál bez spodní sk í ky
1503 spodní sk í ka s posuvnými dve mi (výška 850mm) z lamina - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 1

1125 dolní sk í ka s výsuvnou policí (lamino)–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
805 dodate né osv tlení výsuvné police–LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
702 zrcadlové zadní panely  

dolní sk í ka s výsuvnou policí 
(lamino)–možnost výb ru barvy 
(vzorník IGLOO)

žulová pracovní plocha 
Balmoral 

výstavní police z ALU proÞ l , barva: 
st íbrná nebo zlatá (vzorník IGLOO)

1 výb r této možnosti vylu uje ze standardu 1 adu polic    

14
03

23
15
±1
0

622

340

536

600

340

340

L

48
5

24
0

24
0

340

57
0±
10

ID Název Délka[mm]
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 HAVANA 

 MC100  HAVANA 1.0  920 

 MC101  HAVANA 1.3  1230 

 MC102  HAVANA 1.6  1530 

 MC103  HAVANA 1.9  1830 

 MC104  HAVANA 2.5  2445 

 MIAMI 

 TD100  MIAMI 0.7  700 

 TD101  MIAMI 0.8  800 

 TD102  MIAMI 0.9  900 

 TD103  MIAMI 1.0  1000 

 TD104  MIAMI 1.1  1100 

 TD105  MIAMI 1.2  1200 

 TD106  MIAMI 1.3  1300 

 TD107  MIAMI 1.4  1400 

 TD108  MIAMI 1.5  1500 

 TD109  MIAMI 1.6  1600 

 TD110  MIAMI 1.7  1700 

 TD111  MIAMI 1.8  1800 

 TD112  MIAMI 1.9  1900 

 TD113  MIAMI 2.0  2000 

 TD114  MIAMI 2.1  2100 

 TD115  MIAMI 2.2  2200 

 TD116  MIAMI 2.3  2300 

 TD117  MIAMI 2.4  2400 

 TD118  MIAMI 2.5  2500 

Standard HAVANA

dolní sk í ka s výsuvnou policí (lamino)–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zav šení - upravené práškovým lakem st íbrná nebo zlatá barva (vzorník IGLOO) •
pracovní plocha (lamino)–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
zadní panely regálu-lamino–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
horní zrcadlo - zav šeno pod úhlem •
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •

Standard MIAMI

dolní sk í ka s posuvnými dve mi (výška 550mm) - lamino – možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
rám z ALU proÞ l  zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) •
výstavní police z ALU proÞ l , barva: st íbrná nebo zlatá (vzorník IGLOO) •
horní zrcadlo - zav šeno pod úhlem •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm •
osv tlení každé police–LED trubice (cukrárenská) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •

ID Možnost provedení

1501 regál bez spodní sk í ky 1

1502 spodní sk í ka (výška 900m) 1 3

1125 dolní sk í ka s výsuvnou policí (lamino)–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 1 2

301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm) 1

1124 výstavní police s uzav eného provilu (30x20mm) 1

805 dodate né osv tlení výsuvné police–LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
5009 zadní panely regálu (lamino) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 1

703 zrcadlové zadní panely (zav šeny pod úhlem) 1

horní zrcadlo - zav šeno pod 
úhlem

vnit ní osv tlení - LED 
trubice 

ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné 
barvy (vzorník IGLOO)

400

25
5

22
30

±1
0

600

580

55
183

1030

B
A

Havana 1.0  A = 816 [mm]  B = 920 [mm]
Havana 1.3  A = 1126 [mm]  B = 1230 [mm]
Havana 1.6  A = 672 [mm]  B = 1530 [mm]
Havana 1.9  A = 822 [mm]  B = 1830 [mm]
Havana 2.5  A = 1129 [mm]  B = 2445 [mm]

620

24
0

12
80

80

58
0±

10
30

0
20

0
18

3

31
017

70
23

50
±1

0

53
0

58
0±

10

630

60046
0

31
0

31
0

80

400

760

29
8

400

400

400

1 týká se pouze regálu MIAMI      2 výb r možnosti 1125 vylu uje posuvné dve e ve spodní sk í ce      3 výb r této možnosti vylu uje ze standardu 1 adu polic    

ID Název Délka[mm]
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 PULT BASIA 2  

 LS/BA400  PULT BASIA 2/0.4  405 

 LS/BA500  PULT BASIA 2/0.5  505 

 LS/BA600  PULT BASIA 2/0.6  605 

 LS/BA700  PULT BASIA 2/0.7  705 

 LS/BA800  PULT BASIA 2/0.8  805 

 LS/BA900  PULT BASIA 2/0.9  905 

 LS/BA1000  PULT BASIA 2/1.0  1005 

 LS/BA1100  PULT BASIA 2/1.1  1105 

 LS/BA1200  PULT BASIA 2/1.2  1205 

 LS/BA1300  PULT BASIA 2/1.3  1305 

 LS/BA1400  PULT BASIA 2/1.4  1405 

 LS/BA1500  PULT BASIA 2/1.5  1505 

 PULT MONIKA 2 

 LS/MO400  PULT MONIKA 2/0.4  405 

 LS/MO500  PULT MONIKA 2/0 .5  505 

 LS/MO600  PULT MONIKA 2/0.6  605 

 LS/MO700  PULT MONIKA 2/0.7  705 

 LS/MO800  PULT MONIKA 2/0.8  805 

 LS/MO900  PULT MONIKA 2/0.9  905 

 LS/MO1000  PULT MONIKA 2/1.0  1005 

 LS/MO1100  PULT MONIKA 2/1.1  1105 

 LS/MO1200  PULT MONIKA 2/1.2  1205 

 LS/MO1300  PULT MONIKA 2/1.3  1305 

 LS/MO1400  PULT MONIKA 2/1.4  1405 

 LS/MO1500  PULT MONIKA 2/1.5  1505 

 PULT BERMUDA 

 LS/BER400  PULT BERMUDA 0.4  400 

 LS/BER500  PULT BERMUDA 0.5  500 

 LS/BER600  PULT BERMUDA 0.6  600 

 LS/BER700  PULT BERMUDA 0.7  700 

 LS/BER800  PULT BERMUDA 0.8  800 

 LS/BER900  PULT BERMUDA 0.9  900 

 LS/BER1000  PULT BERMUDA 1.0  1000 

 LS/BER1100  PULT BERMUDA 1.1  1100 

 LS/BER1200  PULT BERMUDA 1.2  1200 

 LS/BER1300  PULT BERMUDA 1.3  1300 

 LS/BER1400  PULT BERMUDA 1.4  1400 

 LS/BER1500  PULT BERMUDA 1.5  1500 

 PULT GRENADA 

 LS/GR400  PULT GRENADA 0.4  400 

 LS/GR500  PULT GRENADA 0.5  500 

 LS/GR600  PULT GRENADA 0.6  600 

 LS/GR700  PULT GRENADA 0.7  700 

 LS/GR800  PULT GRENADA 0.8  800 

 LS/GR900  PULT GRENADA 0.9  900 

 LS/GR1000  PULT GRENADA 1.0  1000 

 LS/GR1100  PULT GRENADA 1.1  1100 

 LS/GR1200  PULT GRENADA 1.2  1200 

 LS/GR1300  PULT GRENADA 1.3  1300 

 LS/GR1400  PULT GRENADA 1.4  1400 

 LS/GR1500  PULT GRENADA 1.5  1500 

Standard BASIA 2 MONIKA 2 BERMUDA GRENADA

vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • • - -
horní korpus - bílé lamino - - • •
plechový dolní korpus (bílý) - - • •
zásuvka-výsuvná 1 5 • • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • • • •

žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • • •
elektrická zásuvka • • - -

ID Možnost provedení

403L izolavaná bo nice ABS LEVÁ - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
403P izolavaná bo nice ABS PRAVÁ - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5008 dodate ná nárazová lišta na soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 2

5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 2 3

5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) 4

816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy) 2 3

301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)

elní nárazová lišta–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO) 

Izolované bo nice ABS–možnost 
výb ru barvy (vzorník IGLOO)

žulová pracovní plocha 

1 od délky pultu: 600 mm      2 netýká se PULT GRENADA      3 netýká se PULT BERMUDA      4 v pultu GRENADA se cena týká 1 kusu podstavce      5 od délky 1200mm: 2 zásuvky

780

35
0

90
0±

10

320

62
0±

10

1165

33
0±

10

90
0±

10 35
0

67
0±

10

830

500

270

33
0±

10

780

230
226

1060

49
5±

10

91
0±

10

1140

35
5±

10

780

230
226

1060

49
5±

10

91
0±

10

1140

35
5±

10

ID Název Délka[mm]
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 PULT SUMBA 

 LS/SU500  PULT SUMBA 0.5  500 

 LS/SU800  PULT SUMBA 0.8  800 

 LS/SU1000  PULT SUMBA 1.0  1000 

 LS/SU1200  PULT SUMBA 1.2  1200 

 LS/SU1500  PULT SUMBA 1.5  1500 

PULT SUMBA DRE
LS/SU500/DRE PULT SUMBA 0.5 DRE 500

LS/SU800/DRE PULT SUMBA 0.8 DRE 800

LS/SU1000/DRE PULT SUMBA 1.0 DRE 1000

LS/SU1200/DRE PULT SUMBA 1.2 DRE 1200

LS/SU1500/DRE PULT SUMBA 1.5 DRE 1500

 PULT SANTIAGO 

 LS/SA400  PULT SANTIAGO 0.4  405 

 LS/SA500  PULT SANTIAGO 0.5  505 

 LS/SA600  PULT SANTIAGO 0.6  605 

 LS/SA700  PULT SANTIAGO 0.7  705 

 LS/SA800  PULT SANTIAGO 0.8  805 

 LS/SA900  PULT SANTIAGO 0.9  905 

 LS/SA1000  PULT SANTIAGO 1.0  1005 

 LS/SA1100  PULT SANTIAGO 1.1  1105 

 LS/SA1200  PULT SANTIAGO 1.2  1205 

 LS/SA1300  PULT SANTIAGO 1.3  1305 

 LS/SA1400  PULT SANTIAGO 1.4  1405 

 LS/SA1500  PULT SANTIAGO 1.5  1505 

 PULT SANTIAGO DRE 

 LS/SA400/DRE  PULT SANTIAGO 0.4 DRE  405 

 LS/SA500/DRE  PULT SANTIAGO 0.5 DRE  505 

 LS/SA600/DRE  PULT SANTIAGO 0.6 DRE  605 

 LS/SA700/DRE  PULT SANTIAGO 0.7 DRE  705 

 LS/SA800/DRE  PULT SANTIAGO 0.8 DRE  805 

 LS/SA900/DRE  PULT SANTIAGO 0.9 DRE  905 

 LS/SA1000/DRE  PULT SANTIAGO 1.0 DRE  1005 

 LS/SA1100/DRE  PULT SANTIAGO 1.1 DRE  1105 

 LS/SA1200/DRE  PULT SANTIAGO 1.2 DRE  1205 

 LS/SA1300/DRE  PULT SANTIAGO 1.3 DRE  1305 

 LS/SA1400/DRE  PULT SANTIAGO 1.4 DRE  1405 

 LS/SA1500/DRE  PULT SANTIAGO 1.5 DRE  1505 

 PULT BEATA 

 LS/BE400  PULT BEATA 2/0.4  405 

 LS/BE500  PULT BEATA 2/0.5  505 

 LS/BE600  PULT BEATA 2/0.6  605 

 LS/BE700  PULT BEATA 2/0.7  705 

 LS/BE800  PULT BEATA 2/0.8  805 

 LS/BE900  PULT BEATA 2/0.9  905 

 LS/BE1000  PULT BEATA 2/1.0  1005 

 LS/BE1100  PULT BEATA 2/1.1  1105 

 LS/BE1200  PULT BEATA 2/1.2  1205 

 LS/BE1300  PULT BEATA 2/1.3  1305 

 LS/BE1400  PULT BEATA 2/1.4  1405 

 LS/BE1500  PULT BEATA 2/1.5  1505 

Standard SUMBA SANTIAGO BEATA

vn jší oplášt ní: bílé v SANTIAGO a v SUMBA / zlaté v BEATA • • •
zásuvka-výsuvná 1 4 • • •
elní nárazová lišta–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)  2 • • •

žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • • •
elektrická zásuvka • • •

Standard SUMBA DRE SANTIAGO DRE

d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
zásuvka-výsuvná 1 4 • •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
elektrická zásuvka • •

ID Možnost provedení  SUMBA   SANTIAGO   BEATA

403L izolavaná bo nice ABS LEVÁ - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
403P izolavaná bo nice ABS PRAVÁ - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
816 podsv tlený elní panel LED trubicí ( tverce z plexi - možnost výb ru barvy) 5

301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)

ID Možnost provedení  SUMBA DRE    SANTIAGO DRE

408L d ev ná bo nice LEVÁ - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
408P d ev ná bo nice PRAVÁ - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5007 nerezový p ední panel s d ev nými lištami (100mm) 3

301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)

žulová pracovní plocha 

d ev né bo nice - možnost výb ru 
barvy (vzorník IGLOO)

noži ky pro vyvýžení za ízení 
do roviny

1 od délky pultu: 600 mm      2 netýká se PULT SUMBA      3 týká se PULT SANTIAGO DRE      4 od délky 1200mm: 2 zásuvky      5 týká se PULT BEATA
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ID Název Délka[mm]
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 PULT GASTROLINE 

 LS/GL50  PULT GASTROLINE 0.5  500 

 LS/GL60  PULT GASTROLINE 0.6  600 

 LS/GL70  PULT GASTROLINE 0.7  700 

 LS/GL80  PULT GASTROLINE 0.8  800 

 LS/GL90  PULT GASTROLINE 0.9  900 

 LS/GL100  PULT GASTROLINE 1.0  1000 

 LS/GL110  PULT GASTROLINE 1.1  1100 

 LS/GL120  PULT GASTROLINE 1.2  1200 

 LS/GL130  PULT GASTROLINE 1.3  1300 

 LS/GL140  PULT GASTROLINE 1.4  1400 

 LS/GL150  PULT GASTROLINE 1.5  1500 

 PULT KAMELEO 

 LS/JA600K  PULT KAMELEO 0.6  690 

 LS/JA900K  PULT KAMELEO 0.9  990 

 LS/JA1300K  PULT KAMELEO 1.3  1390 

Standard GASTROLINE

vn jší oplášt ní - erné lamino •
d lený elní panel s vloženým pásem (zrcadlo nebo broušený nerez) 1 •
zásuvka-výsuvná •
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •

Standard KAMELEO

d ev né oplášt ní s bo nicemi–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
oblé elní sklo (výklopné) •
lakovaný vnit ní rám st íbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) •
d ev ná pracovní plocha–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
sv telná rampa - LED trubice (cukrárenská) •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
elektrická zásuvka •

ID Možnost provedení GASTROLINE

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
601 barevné provedení p edního panelu (lamino) - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
691 p ední panel d ev ný nebo TREND - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
1608 sklen ná nástavba s osv tlením–LED trubice (bílá)
304 žulová pracovní plocha šedá (tl. 30mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
305 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 30mm)
302 žulová pracovní plocha erná (tl. 20mm)
306 žulová pracovní plocha erná (tl. 30mm)
307 nerezová pracovní plocha
308 nerezová pracovní plocha (kyselinoodolná)
3002 komplet kole ek
1117 nerezová police na tašky/tácy

ID Možnost provedení KAMELEO

3004 za ízení ur ené k individuálnímu zabudování (bez d ev ného oplášt ní)
608 dodate ný sokl - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
609 dodate ný elní panel - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
610 dodate né bo nice - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
611 dodate né bo ní k ídla - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
1702 nerezové držáky polic modulu 0.6
1703 nerezové držáky polic modulu 0.9
1704 nerezové držáky polic modulu 1.3

nerezová police na tašky/tácy

nástavba s policí a osv tlením

OLINE

PULT GASASTROTROLINLINE 0E 0.5 .5

 PU PULT LT GASGASTROTROLINLINE 0E 0.6

 PUPULT LT GASTROLINE 0.7

800
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11
0±
10

300

vnit ní osv tlení - LED 
trubice 92

0±
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44
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4

1 výška panelu 150mm

ID Název Délka[mm]
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865
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0±
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2
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 PULT JAMAJKA  

 LS/JA790  PULT JAMAJKA 0.79  790 

 LS/JA1060  PULT JAMAJKA 1.06  1060 

 LS/JA1300  PULT JAMAJKA 1.3  1300 

 LS/JA1700  PULT JAMAJKA 1.7  1700 

 PULT MARTA 

 LS/MA790  PULT MARTA 0.79  790 

 LS/MA1060  PULT MARTA 1.06  1060 

 LS/MA1300  PULT MARTA 1.3  1300 

 LS/MA1700  PULT MARTA 1.7  1700 

Standard JAMAJKA MARTA

d ev né oplášt ní s bo nicemi–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
oblé elní sklo (výklopné) • •
sv telná rampa - LED trubice (cukrárenská) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
elektrická zásuvka • •

ID Možnost provedení

303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
804 dodate né osv tlení polic–LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
1126 dodate ná police na tašky d ev ná
1127 dodate ná police na tašky žulova
1700 d ev né oplášt ní RETRO 1

1701 d ev né oplášt ní TREND 1

ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné 
barvy (vzorník IGLOO)

d ev né oplášt ní–možnost výb ru 
barvy (vzorník IGLOO)

vnit ní osv tlení - LED 
trubice 

MAJKA 0.79  790 

MAJKA 1.06 1060 

1 týká se pouze PULT JAMAJKA

ID Název Délka[mm]
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 PULT JAMAJKA NW  

 LS/JANW90  PULT JAMAJKA NW90  1500x1500 

 PULT JAMAJKA NZ  

 LS/JANZ90  PULT JAMAJKA NZ90  1500x1500 

Standard NW NZ

d ev né oplášt ní s bo nicemi–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) • •
ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné barvy (vzorník IGLOO) • •
oblé elní sklo (výklopné) • •
sv telná rampa - LED trubice (cukrárenská) • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
elektrická zásuvka • •

ID Možnost provedení

303 žulová pracovní plocha šedá (tl. 20mm)
301 žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)
804 dodate né osv tlení polic–LED trubice (cukrárenská)
889 zá ivka
1126 dodate ná police na tašky d ev ná
1127 dodate ná police na tašky žulova
1700 d ev né oplášt ní RETRO
1701 d ev né oplášt ní TREND

1500
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ALU proÞ ly zlaté nebo st íbrné 
barvy (vzorník IGLOO)

d ev né oplášt ní–možnost výb ru barvy 
(vzorník IGLOO)

vnit ní osv tlení - LED 
trubice 

ID Název Délka[mm]
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JOLA 700.1 / BIO 136

OLA 1400.2 / BIO 136

KOMORA ODP 1 137

KOMORA ODP 2 137

FLORES 138

SPECIÁLNÍ ZA ÍZENÍ
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dodate ný chromovaný rošt + 
komplet úchyt

no ní roleta–ru ní

k ídlové dve e s izola ním 
dvojsklem

elektronický regulátor teploty

 JOLA 700.1 / BIO 

 

 JO100.1/BIO  JOLA 700.1 / BIO  700 

 OLA 1400.2 / BIO 

 

 OL100.2/BIO  OLA 1400.2 / BIO  1400 

Standard JOLA 700.1 / BIO OLA 1400.2 / BIO

chladící systém se zabudovaným agregátem a systémem topných spirál umíst ný v dolní ásti za ízení • •
dva pracovní cykly den/noc - ovládání osv tlením a teplotou • •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem • •
nerezové vnit ní oplášt ní • •
ekologická polyuretanová izolace • •
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem • •
osv tlení vnit ní-bo ní–LED trubice (bílé) • •
5 ks chromovaných rošt  s možností výškové regulace • •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny • •
automatické odtávání • •
odtok kondenzátu do nádoby • •
roleta (ru ní) • •
elektronický regulátor teploty • •
alarm systém (opticko-akustický) • •  
ID Možnost provedení

OL606 nerezové vn jší oplášt ní (OLA 1400.2 / BIO)
JO606 nerezové vn jší oplášt ní (JOLA 700.1 / BIO)
1363 otvor pro vn jší teplotní idlo
1103 dodate ný chromovaný rošt + komplet úchyt
818 vypína  ventilátoru
512 alarm SMS + registrátor teploty s nezávislým napájením 1

1110 chromované rošty - zesílené
1104 dodate ný chromovaný rošt (zesílený) + komplet úchyt

+5/+35 JOLA

 JO100

 OLA 

 OL100

Standa

chladíc
pdva pr

vn jší j
nerezo
ekologg
k ídlov
osv tl
5 ks c
noži k
autom
odtok
roleta
elektr
alarm

ID

OL60
JO60
1363
1103
818
512
1110
1104

818
19

80
±1

0

738

15
05

13
90

600
510

775

15
05

13
90

600
510

19
80

±1
0

730

7751635

730

Sk í  chladící-oh evná ur ená ke speciálním 
botanickým proces m

1 funguje na základ  aktivní SIM karty dodané zákazníkem

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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k ídlové dve e a víko

KOMORA  ODP 1 

 KO02  KOMORA ODP 1  1000 

KOMORA   ODP 2 

 KO01  KOMORA ODP 2  1670 

Standard ODP 1 ODP 2

chladící agregát umíst ný z boku (monoblok) • •
ventilované chlazení (dynamické) • •
ekologická polyuretanová izolace • •
nerezové vn jší i vnit ní oplášt ní • •
automatické odtávání • •
k ídlové dve e a víko • •
automatické odpa ování kondenzátu • •
elektronický regulátor teploty • •

 
ID Možnost provedení

 5666 nádoba na odpad 120 L

+4/+8

chladící agregát umíst ný z boku 
(monoblok)

ekologická polyuretanová izolace

Chladící komora na organický a sanitární odpad

690

1670

1190
1600 500

730

860

1110

1110
16001170

500

1020
690

1000

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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k ídlové dve e s oh ívaným izola-
ním dvojsklem–samozavírání

zámek dve í s klí em

elektronický regulátor 
teploty

 FLORES 

 

 FL100  FLORES 1.0  1000  450 

Standard FLORES

chladící systém se zabudovaným agregátem a systémem topných spirál umíst ný v dolní ásti za ízení •
vn jší oplášt ní - bílé potažené polyesterem •
vnit ní pláš  a police upraveny práškovým lakem erné barvy •
osv tlení vnit ní (horní a bo ní)–LED trubice (bílá) •
k ídlové dve e s izola ním dvojsklem •
zámek dve í s klí em •
3 výstavní úrovn  s mošností výškové regulaceko ci •
6 nádob na kv tiny, upraveny práškovým nást ikem erné barvy (450x180x150 mm) •
bo nice ABS–možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO) •
ekologická polyuretanová izolace •
noži ky pro vyvýžení za ízení do roviny •
automatické odtávání •
automatické odpa ování kondenzátu (elektrické spirály) •
elektronický regulátor teploty •

  
ID Možnost provedení

5002 barevné provedení p edního panelu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
5003 barevné provedení soklu - možnost výb ru barvy (vzorník IGLOO)
889 zá ivka
510 elektronický registrátor teploty + naprogramování 1

515 p evod k registrárotu teploty (RS232-USB)
1802 dodate ná nádoba na kv tiny

+4/+10

P íst nná vitrína chladící-oh evná k vystavení 
a skladování kv tin

14
80

±1
0

1000 880

86
078
5

38
0±
10

15
0

283
380

283

565

86
0

445

56
8±
10

80
0

1 pouze p i použití termostatu IGLOO

ID Název Délka[mm] Užitný objem[dm3] Výstavní plocha [m2] Rozsah teplot [0C]
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Barevné provedení kovových ástí - v cen  za ízení

Barevné provedení bo nic ABS - v cen  za ízení

RAL 9003  BÍLÁ IGLOO  IG 01   ZLATÁ IGLOO      (týká se výhradn  cukrárenských za ízení)

Barevné provedení ALU proÞ l  - v cen  za ízení

AL 01    ŽLUTÁ AL 02    ST ÍBRNÁ

Barevné provedení nárazových lišt

OD 01  ERVENÁ OD 02  ZELENÁ OD 03  ŽLUTÁ OD 04  MODRÁ OD 05  ERNÁ OD 06  ŠEDÁ

AB 01  HN DÁ AB 02  BÍLÁ AB 03  ERNÁ AB 04  ST ÍBRNÁ AB 05  CAPPUCCINO AB 06  ERVENÁ AB 07  ZELENÁ AB 08  ŽLUTÁ AB 09  MODRÁ

Barevné provedení cenovkových lišt - v cen  za ízení

LCP 01      
ERVENÁ

LCP 02  
BÍLÁ

LCP 03  
ZELENÁ

LCP 04  
ŽLUTÁ

LCP 05         
MODRÁ

LCP 06 
ORANŽOVÁ

LCP 07   
TRANSPARENTNÍ

LCP 08   
ERNÁ

RAL 9005 ERNÁ RAL 8014  HN DÁ RAL 7031 TMAV  ŠEDÁ RAL 5005 MODRÁ RAL 6029 ZELENÁ RAL 3020 ERVENÁ RAL 1018  ŽLUTÁ

RAL 7001  SV TLE ŠEDÁ RAL 9006  ST ÍBRNÁ IG 01  ZLATÁ IGLOO

Barevné provedení kovových ástí - za doplatek JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ – POUZE PO VZÁJEMNÉ KONZULTACI
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D ev né provedení „TREND”

GR 01 ŠEDÁ GR 02 BALMORAL GR 03 ERNÁ

TR01* RAL 1028 
ŽLUTÁ

TR02*  RAL 2004 
ORANŽOVÁ

TR03* RAL 3001
ERVENÁ (SIGNÁLNÍ)

TR04* RAL 3003
ERVENÁ (RUBINOVÁ)

TR05 RAL 2013
RUDÁ (PERLOVÁ)

TR06 VM 912
R ŽOVÁ METALÍZA

TR07*  RAL 5005
MODRÁ (SIGNÁLNÍ)

TR08 VM 900/905
MODRÁ METALÍZA

TR09  RAL 9006
ST ÍBRNÁ METALÍZA

TR10* RAL 9005
ERNÁ

TR11 RAL 6033
TYRKYSOVÁ 

TR12 RAL 1035
BÉŽOVÁ METALÍZA

TR13 VM 900/907
ZELENÁ METALÍZA

TR14  BÍLÁ IGLOO 

U za ízení s d ev ným oplášt ním s p írodní dýhou výrobce upozor uje na možnou zm nu 
odstínu nebo kresby d eva. Toto není považováno za vadu produktu.

Vzhledem k používání p írodních dýh p i výrob  za ízení IGLOO výrobce upozor uje,
že v jednotlivých sériích se barevnost nebo kresba d eva m že lišit.

DR01 VIŠE  OXFORD DR02 TMAVÝ O ECH DR03 VENGE DR04 BUK BAWARIA DR05 MAHAGON TOGO DR06 O ECHCH BOLOGNA DR07 MAHAGON

DR08 DUB NATURAL DR09 BUK JASNÝ DR10 HRUŠKA POLINÍ DR11 CALVADOS DR12 T EŠE DR13 JABLO LOCARNO DR14 OLŠE

DR15 O ECH TOSCANA DR16 JAVOR DR17 ZEBRANO DR18 DUB WINDSOR

D ev ná dýha V jednotlivých za ízeních s d ev ným oplášt ním p írodní dýhou se barevnost a kresba d eva m že lišit.

* Dostupné také v matném provedení

LAMINO ** ** Platí pro vybraná za ízeníZahrnuje paletu vzor  Kronopol – informace o dostupných vzor  konzultujte s obchodním odd lením.

Vzhledem k používání p írodní žuly, výrobce upozor uje na možnou zm nu odstínu nebo struktury 
žuly v jednotlivých sériích za ízení.

Barevné provedení žuly - v cen  za ízení Barevné provedení žuly – za doplatek

Výrobce (dovozce) si ponechává právo na zm nu cen, designu, technických a konstruk ních parametr  bez p edchozího upozorn ní.
P ípadné nejasnosti nebo dotazy konzultujte se svým regionálním prodejcem nebo s obchodním odd lením.

Upozorn ní: vytišt ný vzorník se v závislosti na kvalit  tisku m že barevn  lišit od skute ného provedení. 
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