
Model Provedení skříně Cena Kč 
vnitřní/vnější plášť

CHS 640 640 l - otočné dveře         Skříň LAK/ LAK na vyžádání

GN 2/1,  plechy 580x400-580 
* Skříň NEREZ/ NEREZ na vyžádání

vnější š x h x v [mm]:    700x805x1640 + vv CHL. JEDNOTKA  0 /+10 
o
C** na vyžádání

100100CHS 1380 1380 l  - otočné dveře          Skříň LAK/ LAK na vyžádání

GN 2/1, plechy 400x600 
* Skříň NEREZ/ NEREZ na vyžádání

vnější š x h x v [mm]:    1400x805x1640 + vv CHL. JEDNOTKA  0 /+10 
o
C** na vyžádání

100100CHS 1820 1820 l  - otočné dveře        Skříň LAK/ LAK na vyžádání

GN 2/1, plechy 600x800 * Skříň NEREZ/ NEREZ na vyžádání
vnější š x h x v [mm]:    1400x1025x1640 + vv CHL. JEDNOTKA  +2 /+10 

o
C** na vyžádání

100100CHS 2100 2120 l  - otočné dveře        Skříň LAK/ LAK na vyžádání

Skříň NEREZ/ NEREZ na vyžádání

vnější š x h x v [mm]:    2100x805x1640 + vv CHL. JEDNOTKA  +2/ +10 
o
C** na vyžádání

Rozměr "vv" =130-530 mm - nárůst výšky podle provedení, nožičky (130 mm), kryt jednotky (400 mm). 

* Příklady vybavení a využití skříně - nádoby, plechy a rošty nejsou zahrnuty v základní ceně 

** Chladicí zařízení je dimenzováno pro skladovací teploty v rozmezí 0 (+2)°C až +10°C při okolní teplotě skříně 25°C.

Základní provedení:

Skříň s tloušťkou izolace 50 mm PUR, dveře se samozavíracími závěsy (směr otevírání u CHS 640 možno upravit), magnetické  

těsnění dveří, stavitelné nožičky, balení na paletě.

Cena skříně bez výparníku a regulace (součást chl. jednotky).

Dodávka skříně ve smontovaném stavu.

Uvedené ceny chladicích jednotek platí pro blokové provedení na stropě skříně (vč. automatického odtávání a likvidace 

kondenzátu). Chlazení je s nucenou cirkulací vzduchu, výparníky nezasahují do vnitřního prostoru skříně. Všechny ovládací 

prvky (teplota, osvětlení, odtávání …) jsou integrovány v regulátoru, který je zabudován v čelní masce v horní části skříně.

Na přání možno nabídnout řešení s oddělenou chladicí jednotkou.

Příslušenství a výbava za příplatek:

Stojiny - nosiče nastavitelných zásuvů (rozteče v násobku  30 mm, specifikujte var. pro rošty š. 530 mm nebo 

var. pro GN nádoby),  cena sady pro prostor za 1 křídlem na vyžádání

1 pár zásuvů (pro GN nádoby, rošty i plechy) na vyžádání

Rošt (530 x 650 mm), provedení plastovaná ocel GN 2/1  na vyžádání

Závěsný systém na maso (nerez) pro skříň CHS 640 na vyžádání

Zámek dveří (pro 1 křídlo) na vyžádání

Osvětlení  (prostor za 1 křídlem) na vyžádání

Oblé rohy vnitřních prostor (plast) - cena sady pro prostor za 1 křídlem indiv. kalkulace

Prosklené dveře otočné, upravit přiřazení chl. jednotky!! indiv. kalkulace

Kolečka místo nožiček indiv. kalkulace

Možnost dodávky skříně v demontovaném stavu indiv. kalkulace
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