
Model Cena Kč Cena Kč
  bez KCHJ  KCHJ *

VK 1500 41,390.- 11,920.-

vnější š x h x v [mm]: 1500x400x1180 + 100 (maska)

/vnitř. objem 0,4 m3/

statické chlazení, příkon 500 W/odtávání 700W

2 dílné posuvné dveře

VK 2100 48,220.- 11,920.-

vnější š x h x v [mm]: 2100x400x1180 + 100 (maska)

/vnitř. objem 0,6 m3/

statické chlazení, příkon 530 W/odtávání 1000W

3 dílné posuvné dveře 

VP 1400 na vyžádání na vyžádání

vnější š x h x v [mm]: 1400x740x2000 + 130 (nožičky)

chlazení s rovnoměrnou cirkulací vzduchu perforovanou zadní stěnou

2 dílné posuvné dveře 

VP 2100 na vyžádání na vyžádání

vnější š x h x v [mm]: 2100x740x2000+130 (nožičky)

chlazení s rovnoměrnou cirkulací vzduchu perforovanou zadní stěnou

3 dílné posuvné dveře 

* KCHJ může být umístěna dle požadavku zákazníka ve vzdálenosti do 15 m od vitríny (cenu chl. potrubí nutno dopočítat dle skutečnosti). 

Pro KCHJ je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla a okolní teplotu kondenzační jednotky 0°C až +32°C.

Chladicí zařízení je dimenzováno pro skladovací teploty v rozmezí 0°C až +10°C při okolní teplotě vitríny 25°C.

Příslušenství v základním provedení:
Skříň s tloušťkou izolace 50 mm PUR, celonerezové provedení,  izolační 2 sklo v plast. rámu, samozavírací provedení, vč. výparníku,    

el. regulátor s ukazatelem teploty, osvětlení, TEV ventil,  potrubí ukončeno vně vitríny,  balení na paletě.

Dodávka ve smontovaném stavu.

Příslušenství a výbava za příplatek:
Závěsný systém pro VK 1500 a VP 1400 /nosič háků, 10 háků/ + 1,040.-

Závěsný systém pro VK ,VP 2100 /nosič háků, 15 háků/ + 1,610.-

Hák + 35.-

Plato pro VK plné, vč. 2 ks konzol se stavitelným sklonem (650 x 200 mm) + 750.-

Plato pro VK plné, vč. 2 ks konzol se stavitelným sklonem (950 x 200 mm) + 790.-

Plato pro VP,  plné, vč. 2 ks konzol se stavitelným sklonem (600 x 400 mm) + 1,390.-

Plato pro VP,  plné, vč. 2 ks konzol se stavitelným sklonem (950 x 400 mm) + 1,490.-

Konzola VK 1500 + 4,530.-

Konzola VK 2100 + 4,710.-

Stojan VK 1500 + 3,760.-

Stojan VK 2100 + 4,240.-

Propojovací potrubí pro KCHJ indiv. kalkulace
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