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Podtyp  RE 24.1 –  1 sekce 

Podtyp  RE 24.2 –  2 sekce 

Podtyp  RE 24.3 –  3 sekce 

 

 

 
                                                            RE 24.1 

 
                                             RE 24.2 

 

 RE 24.3 
 
Popis: 
 
- v chlazeném prostoru za dveřmi jsou zásuvky v rozměru pro GN1/1      
- agregát může být umístěn VPRAVO - P nebo VLEVO - L       
- nastavitelná teplota +2°C až +8°C (při okolní teplotě 25°C)       
- standardní odsazení desky vůči podnoží:    - vpředu 20mm   
  (případně může být podstava bez desky)    - vzadu 10mm   
                                                             - boky bez přesahů 

Dodatečná nabídka:  
jiné rozměry  
změna dveří na 1 zásuvku + 4200 Kč 
gastro nádoby (nejsou zahrnuty v ceně) 
 

Typ Rozměr  

А*В*С (mm) 
Cena v Kč (EXW) 

RЕ  24.1   1000*700*600 54500 
RЕ  24.2   1200*700*600 59800 
RЕ  24.3   1800*700*600 69700 

 

 

                                                                                                           Chladící zařízení                                     

 

 

 

Kapitola  24                                        Chladicí podstava  
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Podtyp  RE 24.4 –  1 sekce 

Podtyp  RE 24.5 –  2 sekce 

Podtyp  RE 24.6 –  3 sekce 

 

 

 RE 24.4 

 
 RE 24.5 

 

 RE 24.6 

 

Popis: 
 
- chlazené zásuvky jsou v rozměru pro GN1/1x150      
- agregát může být umístěn VPRAVO - P nebo VLEVO - L      
- nastavitelná teplota +2°C až +8°C (při okolní teplotě 25°C)      
- standardní odsazení desky vůči podnoží:    - vpředu 20mm  
  (případně může být podstava bez desky)    - vzadu 10mm  
                                                             - boky bez přesahů 

 
Dodatečná nabídka: 
- jiné rozměry (cena dle požadovaných rozměrů)      
- gastro nádoby (nejsou zahrnuty v ceně) 
 
 

 

Typ 
Rozměr 

А*В*С (mm) 
Cena v Kč (EXW) 

RЕ  24.4 1000*700*600 62700 

RЕ  24.5 1200*700*600 76200 

RЕ  24.6 1800*700*600 94700 

 
 
 
 
 
 

 

Chladící podstava na soklu 
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Kapitola 25                             Chladící stoly GASTRO 

 

 

Podtyp  RE 25.1 –  1 sekce 

Podtyp  RE 25.2 –  2 sekce 

Podtyp  RE 25.3 –  3 sekce 

Podtyp  RE 25.4 –  4 sekce 

 

      RE 25.1 

 

RE 25.2 

 

RE 25.3 

 

RE 25.4 

 

 

Popis: 
 
- v chlazeném prostoru za dveřmi jsou zásuvy v rozměru pro GN1/1      
- agregát může být umístěn VPRAVO - P nebo VLEVO - L       
- nastavitelná teplota +2°C až +8°C (při okolní teplotě 25°C)       
- standardní odsazení desky vůči podnoží:    - vpředu 20mm   
  (případně může být podstava bez desky)    - vzadu 10mm   
                                                             - boky bez přesahů 
 
Dodatečná nabídka: 
jiné rozměry (cena dle požadovaných rozměrů) 
gastro nádoby (nejsou zahrnuty v ceně) 
změna dveří  za 2  zásuvky: + 8 300 Kč  
změna dveří  za 3 zásuvky:  + 12 500 Kč  
vevaření chladící vany 510 * 310 *200, v prostoru nad agregátem:   +16500 Kč  
výřez na GN do desky nad chladícím prostorem: GN 1/1  +4200 Kč, GN 2/1  +5600 Kč, GN 3/1  +6800 Kč 
vevaření dřezu v prostoru nad agregátem  
lemy na vybraných stranách stolu  
 
 

Typ 
Rozměr 

А*В*С (mm) 
Cena v Kč (EXW) 

RЕ  25.1 1000*700*900 53400 

RЕ  25.2 1350*700*900 58600 

RЕ  25.3 1800*700*900 68200 

RЕ  25.4 2230*700*900 79800 
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Chladicí stoly GASTRO 

 

Podtyp  RE 25.5 –  2 sekce 

Podtyp  RE 25.6 –  1 sekce 

Podtyp  RE 25.7 –  2 sekce 

RE 25.5 RE 25.6 

 

RE 25.7 

 

Popis: 
 
RE 25.5 
- standardně je stůl vybaven zásuvkami v rozměru  pro  GN 1/1 *150      
- agregát může být umístěn VPRAVO - P nebo VLEVO – L 
 

RE 25.6 
-zásobní box 
- standardně je stůl vybaven zásuvkami v rozměru pro GN 2/1 
-agregát umístěn pod sekcemi 
 

RE 25.7 
- provozní saladeta, výřez na GN 2/1 
- standardně je stůl vybaven  zásuvkami v rozměru  pro  GN 1/1 *150 
- agregát umístěn pod sekcemi 
       
- nastavitelná teplota +2°C až +8°C (při okolní teplotě 25°C)       
- standardní odsazení desky vůči podnoží:    - vpředu 20mm   
  (případně může být podstava bez desky)    - vzadu 10mm   
                                                             - boky bez přesahů 

Dodatečná nabídka: 
jiné rozměry (cena dle požadovaných rozměrů) 
lemy na vybraných stranách stolu 
gastro nádoby (nejsou zahrnuty v ceně) 
 

Typ 
Rozměr 

А*В*С (mm) 
Cena v Kč (EXW) 

RЕ  25.5 1300*700*900 81900 

RЕ  25.6 940*700*900 71600 

RЕ  25.7 940*700*900 81200 
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Kapitola  26                        Mrazicí stůl GASTRO 
 

 
Podtyp RE 26.1 –  2 sekce 

Podtyp RE 26.2 –  1 sekce 

Podtyp RE 26.3 –  3 sekce 

 

RE 26.1 
RE 26.2 

 

 

 RE 26.3 

 

Popis: 
 
- standardně je stůl osazen dveřmi a vybaven zásuvky v rozměru pro GN1/1     
- agregát může být umístěn VPRAVO - P nebo VLEVO - L       
- nastavitelná teplota -16°C až -20°C (při okolní teplotě 25°C)       
- standardní odsazení desky vůči podnoží:    -  vpředu 20mm   
  (případně může být stůl bez desky)    -  vzadu 10mm   
                                                                                                     -  na bocích 10mm 

Dodatečná nabídka: 
jiné rozměry (cena dle požadovaných rozměrů) 
změna dveří  za 2  zásuvky: + 8 300 Kč  
změna dveří  za 3 zásuvky:  + 12 500 Kč  
vevaření dřezu v prostoru nad agregátem 
lemy na vybraných stranách stolu 
gastro nádoby (nejsou zahrnuty v ceně) 
 
 

Typ 
Rozměr 

А*В*С (mm) 
Cena v Kč (EXW) 

RЕ  26.1 1000*700*900 68900 

RЕ  26.2 1350*700*900 77600 

RЕ  26.3 1800*700*900 88300 
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Kapitola  27                                  Chladící stůl NÁPOJOVÝ 
 

 

Podtyp  RE 27.1 –  1 sekce 

Podtyp  RE 27.2 –  2 sekce 

Podtyp  RE 27.3 –  3 sekce 

Podtyp  RE 27.4 –  4 sekce 

 

RE 27.1 

 

RE 27.2 

 

RE 27.3 

 

RE 27.4 

 

Popis: 
 
- standardně je stůl osazen dveřmi a vybaven přestavitelnou policí      
- agregát může být umístěn VPRAVO - P nebo VLEVO - L      
- nastavitelná teplota +2°C až +8°C (při okolní teplotě 25°C)      
- standardní odsazení desky vůči podnoží:    - vpředu 20mm  
  (případně může být stůl bez desky)    - vzadu 10mm  
                                                             - na bocích 10mm 

Dodatečná nabídka: 
 
jiné rozměry (cena dle požadovaných rozměrů) 
změna dveří  za 2  zásuvky: + 8 300 Kč  
vevaření dřezu v prostoru nad agregátem 
vevaření chladící vany 510 * 310 *200, v prostoru nad agregátem:   +16500 Kč  
výčepní deska ohýbaná: + 2 200 Kč 
odkapní miska 
ostřik sklenic 
lemy na vybraných stranách stolu 

 

Typ 
Rozměr 

А*В*С (mm) 
Cena v Kč (EXW) 

RЕ  27.1 1200*700*900 59800 

RЕ  27.2 1600*700*900 63400 

RЕ  27.3 2150*700*900 74500 

RЕ  27.4 2700*700*900 86700 
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      RE 14.1 

 

- standardně je stůl osazen chlazenými  zásuvkami v rozměru pro 

GN 2/1*65 

- chladicí nástavba je pro GN 1/3 * 150,  

                                 popř. GN 1/6*150 

- agregát může být umístěn vpravo a nebo vlevo 

- nastavitelná teplota +2C až +8C (při okolí 25C) 

- standardní odsazení desky vůči podnoží: 

- vpředu 20 mm 

- vzadu 10 mm 

              - na bocích 10 mm 

Typ Rozměr Cena v Kč  

(EXW)   

RE 14.1 1200x700x1300 98700 

 

 

 RE 14.2 

 

- standardně je stůl osazen chlazenými  zásuvkami v rozměru pro 

GN 2/1*65 

- stůl lze kombinovat se zásuvkami pro GN 1/1 

- chladicí nástavba je pro GN1/3*150,  

                                  popř. GN 1/6*150 

- agregát může být umístěn vpravo a nebo vlevo 

- nastavitelná teplota +2C až +8C (při okolí 25C) 

- žulová deska TI.30mm. TYP dle nabídky. 

- standardní odsazení desky vůči podnoží: 

- vpředu 20 mm 

- vzadu 10 mm 

              - na bocích 10 mm 

Typ Rozměr Cena v Kč  

(EXW)   

RE 14.2 1550x700x1300 116100 

 

 

RE 14.3 

      

                                                                                            

- standardně je stůl osazen chlazenými  zásuvkami v rozměru pro 

GN 2/1*65 

- chladicí nástavba je pro GN1/3*150,  

                                 popř. GN 1/6*150 

- prostor pro hnětač těsta 

- agregát může být umístěn vpravo a nebo vlevo 

- nastavitelná teplota +2C až +8C (při okolí 25C) 

- žulová deska TI.30mm. TYP dle nabídky. 

- standardní odsazení desky vůči podnoží: 

- vpředu 20 mm 

- vzadu 10 mm 

              - na bocích 10 mm 

Typ Rozměr Cena v Kč  

(EXW)   

RE 14.3 1750x700x1300 102500 

 

 

 

Pizza stůl 

 

Podtyp  RE 14.1 -  pizza stůl jednosekcový 

Podtyp  RE 14.2 -   pizza stůl kombinovaný 

Podtyp  RE 14.3 -   pizza stůl s prostorem pro hnětač těsta 
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Kapitola 28                         Chladící vana vestavná 
 

 
Podtyp   RE 28.1 –  vana mělká 

Podtyp   RE 28.2 –  vana hluboká 

 

 

 RE 28.1  RE 28.2 

 

 

 
Popis: 
agregát podvěšen: 
                             vpravo P 
                             vlevo L   
 
 

Dodatečná nabídka: 
jiné rozměry (cena dle požadovaných rozměrů) 
podnoží 

 
 

 

Typ 

 

 

GN 

 

Rozměr vany 

 

Cena v Kč  (EXW) 

RЕ  28.1.1 GN 1/1 660*460 30500 

RЕ  28.1.2 GN 2/1 785*660 31900 

RЕ  28.1.3 GN 3/1 1110*660 34300 

RЕ  28.1.4 GN 4/1 1440*660 36900 

RЕ  28.2.1 GN 1/1 660*460 33200 

RЕ  28.2.2 GN 2/1 785*660 36500 

RЕ  28.2.3 GN 3/1 1110*660 40300 

RЕ  28.2.4 GN 4/1 1440*660 43800 
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Vana chladící, hl.210 mm 

určená ke vsazení do barových pultů  
 

 
Podtyp  RE 28.3 –  do barových pultů 

 

 

 
RE 28.3 

 

 

 

 
 

Popis: 
 
vana je určená ke vsazení do barových pultů vložením do obdélníkového otvoru v desce o rozměrech  
(A - 15 mm) x (B - 15 mm). 
Chladící vana je svařovaná z nerezového plechu a je izolovaná extrudovaným polystyrenem. Chladící jednotka je 
s vanou pevně spojena. Vana je vybavena odpadem pro snadné čištění a odvod kondenzátu. Chladící jednotka 
se skládá z kompresoru s dostatečnou výkonovou rezervou, kondenzátoru s velkou teplosměnnou plochou a 
integrovaného výparníku zaručujícího intenzivní a rovnoměrné ochlazování vany. Programovatelný termostat 
automaticky řídí všechny funkce na základě signálů z čidel a indikuje okamžitou teplotu uvnitř vany a zároveň 
předvolenou teplotu. Zařízení se dodává s elektrickou šňůrou se zástrčkou. 
Před objednávkou doporučujeme způsob vsazení vany a její rozměry konzultovat s výrobcem. Vana slouží k 
dočasnému uložení a výdeji předem vychlazených potravin a nápojů. 
 
Pro mimorozměrové provedení je třeba počítat s minimálními rozměry A = 600 mm; B = 425 mm 
 

Základní technické údaje: 
klimatická třída N 
rozsah teplot chlazeného prostoru +3 až +10°C (při teplotě okolí +25°C) 
použité chladivo R 134a 
napájení 230 V / 1 / 50 Hz 
příkon 0,27 kW 
 

 

Délka  А (mm) 

Cena v Kč (EXW) 

Šírka B (mm) 

425 500 600 

800 37900 39100 40400 

1000 39963 41150 42350 

1200 42025 43213 44413 
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Vana chladící, hl.210 mm / 12 mm 

určená ke vsazení do obecné desky stolu 
 

 

Podtyp   RE 28.4 –  vana hl.210  

Podtyp   RE 28.5 –  vana hl.12 

 
 

 
RE 28.4                                                                                            RE 28.5 

 
Popis: 
 
chlazená vana je určena ke vsazení do obdélníkového otvoru o rozměrech A - 15 mm x 615 mm v pracovní desce 
stolu. Vana je 
svařovaná z nerezového plechu a je izolovaná extrudovaným polystyrenem. Chladící jednotka je s vanou pevně 
spojena. Vana je vybavena odpadem pro snadné čištění a odvod kondenzátu. Chladící jednotka se skládá z 
kompresoru s dostatečnou výkonovou rezervou, kondenzátoru s velkou teplosměnnou plochou a integrovaného 
výparníku zaručujícího intenzivní a rovnoměrné ochlazování vany. Programovatelný termostat automaticky řídí 
všechny funkce na základě signálů z čidel a indikuje okamžitou teplotu uvnitř vany a zároveň předvolenou teplotu. 
Zařízení se dodává s elektrickou šňůrou se zástrčkou. Před objednávkou doporučujeme způsob vsazení vany a 
její rozměry konzultovat s výrobcem. 
Vana slouží k dočasnému uložení a výdeji předem vychlazených potravin a nápojů. 
Minimální vnější rozměry nestandardního provedení vany mohou být A = 500 mm, B = 600 mm. 

 
 
Základní technické údaje: 
 
klimatická třída N 
rozsah teplot chlazeného prostoru +3 až +10°C (při teplotě okolí +25°C) 
použité chladivo R 134a 
množství chladiva vana GN 2/1 až GN 3/1 - 0,18 kg 
vana GN 4/1 - 0,2 kg 
napájení 230 V / 1 / 50 Hz 
 
 

 

Typ 

 

 
Rozměr 

А*В*С (mm) 

 

GN 

 

Přikon  

(W) 

 

Cena v Kč  (EXW)   

RE 28.4.1 750*630*690 GN 2/1 270 38876 

RE 28.4.2 1075*630*690 GN 3/1 270 43693 

RE 28.4.3 1400*630*690 GN 4/1 420 49166 

RE 28.5.1 750*630*505 GN 2/1 270 60808 

RE 28.5.2 1075*630*505 GN 3/1 270 71124 

RE 28.5.3 1400*630*505 GN 4/1 420 36907 
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Vana chladící ventilovaná, hl.210 mm 

určená ke vsazení do obecné desky stolu 

 
 
 Podtyp  RE 28.6 – vana chladící ventilovaná  

 

 

 
 
 
Popis: 
 
chlazená ventilovaná vana je určena ke vsazení do obdélníkového otvoru o rozměrech A - 15 mm x 661 mm v 
pracovní desce stolu. Vana je vybavena nuceným oběhem chlazeného vzduchu, který zaručuje intenzivní a 
rovnoměrné ochlazování nejen vlastního prostoru vany, ale i prostoru nad uskladněnými potravinami a nápoji. 
Zařízení je vybaveno automatickým odmrazováním a likvidací kondenzátu. 
Programovatelný termostat automaticky řídí teplotu uvnitř vany a je optimálně naprogramován ve výrobě. 
Obsluha volí pouze požadovanou teplotu uvnitř vany. 
Kovové díly jsou vyrobeny z hygienicky nezávadné chromniklové oceli. 
Zařízení se dodává s elektrickou šňůrou se zástrčkou. 
Vana slouží k dočasnému uložení a výdeji předem vychlazených potravin a nápojů. 

 
Základní technické údaje: 
klimatická třída N 
rozsah teplot chlazeného prostoru +3 až +10°C (při teplotě okolí +25°C) 
použité chladivo R 404a 
množství chladiva vana GN 3/1 - 0,41 kg 
vana GN 4/1 - 0,44 kg 
napájení 230 V / 1 / 50 Hz 
hlučnost 55 dB 
 
 
 
 
 

 

Typ 

 

 

Rozměr 

А*В*С (mm) 

 

GN 

 

Přikon 

(W) 

 

Cena v Kč  (EXW) 

RE 28.6.1 1082*676*720 GN 3/1 520 57913 

RE 28.6.2 1407*676*720 GN 4/1 640 67738 
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Typ 

RE 29.1.1 

Typ 

RE 29.2.1 

Typ 

RE 29.3.1 

Typ 

RE 29.7.1 

 
  

 
    

 

                                                                                      Chladící vitríny  
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 RЕ  29.1.1   
  

RЕ  29.1.2   
 
Popis: 
 
vitrína chladící prodejní je určena k dočasnému uložení předem vychlazených pokrmů při jejich účinné vizuální 
prezentaci. Pokrmy jsou uloženy na táckách nebo talířích v dolní části nebo na polici. 
Skříň je prosklená s bočními tvrzenými skly s posuvnými dvířky ze strany obsluhy, která zaručují snadný přístup 
do všech částí vitríny. Spodní část skříně je celonerezová a je v ní chladící jednotka skládající se z kompresoru, 
kondenzátoru a výparníku. 
Ventilátory výparníku zajišťují rychlé a stejnoměrné dosažení nastavené teploty v celém chlazeném prostoru 
podle platných hygienických norem. 
Programovatelný termostat řídí všechny funkce - chod kompresoru, ventilátorů a odtávání - na základě signálů z 
čidel. Je optimálně naprogramován ve výrobě a obsluha volí pouze požadovanou teplotu. Automatické odtávání a 
likvidace kondenzátu výrazně zjednodušuje obsluhu. 
Na čelní straně je prosvětlený reklamní poutač. Zařízení se dodává s elektrickou šňůrou se zástrčkou. 
 

Základní technické údaje:  
klimatická třída N 
rozsah teplot +4° až +10 °C (při teplotě okolí +25 °C) 
použité chladivo RE 29.1.1 - R 134a 
                            RE 29.1.2  - R 404a 
množství chladiva RE 29.1.1 - 0,16 kg 
                              RE 29.1.2 - 0,20 kg 
napájení 230 V / 1 / 50 Hz 
příkon   RE 29.1.1  - 400 W 
             RE 29.1.2 - 450 W 
přípustné zatížení police 20 kg 

 

 

Typ 

 

Rozměr 

А*В*С (mm) 

Objem 

(L) 

 

Cena v Kč  (EXW) 

RЕ  29.1.1 730*780*650 125 52000 
RЕ  29.1.2 1052*780*650 180 60000 

 
 
 
 
 

 

Vitrína chladící prodejní 
 

 

 

Podtyp  RЕ  29.1.1  -    rozměr  730*780 mm  

Podtyp  RЕ  29.1.2  -    rozměr  1052*780  mm 
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Vitrína výdejní chladící 

obslužná, tří nebo čtyřpatrová 
 

  
Podtyp   RЕ  29.2.1  -    třípatrová 

Podtyp   RЕ  29.2.2  -    čtyřpatrová 

 

                                                         

 
Popis: 
 
skříň ze všech stran prosklená s nosným rámem z nerezových trubek splňuje nejnáročnější hygienické 
požadavky a zaručuje 
dlouhou životnost zařízení. Na straně zákazníka, stejně jako z boků vitríny, jsou použita dvojitá skla, která 
výrazně snižují spotřebu el. energie. Chladící jednotka se skládá z kompresoru, kondenzátoru a výparníku, který 
je umístěn v horní části vitríny a tvoří s ní jeden celek. Výparník se dvěma ventilátory umístěný ve stropě zajišťuje 
rychlé a stejnoměrné dosažení teploty v celém chlazeném prostoru. 
Programovatelný termostat řídí všechny funkce - chod kompresoru, ventilátorů a odtávání - na základě signálů z 
čidel. Je optimálně naprogramován ve výrobě a obsluha volí pouze požadovanou teplotu. Automatické odtávání a 
likvidace kondenzátu výrazně zjednodušuje obsluhu. Vitrína je určena k postavení na stůl. 
Dodává se s elektrickou šňůrou se zástrčkou. Vnitřní prostor vitríny je osvětlen. 
Vitrína slouží k dočasnému uložení a výdeji předem vychlazených potravin a nápojů. 
 

Základní technické údaje: 
klimatická třída N 
rozsah teplot +4° až +10 °C (při teplotě okolí +25 °C) 
použité chladivo R 404a 
množství chladiva RE 29.2.1 - 0,2 kg 
                              RE 29.2.2  - 0,225 kg 
napájení 230 V / 1 / 50 Hz 

 

 

Typ 

 

Rozměr 

А*В*С (mm) 

Objem 

(L) 

Přikon 

(W) 

 

Cena v Kč  

(EXW) 

RЕ  29.2.1 1100*647*800 335 400 62000 
RЕ  29.2.1 1425*647*800 440 570 66750 
RЕ  29.2.2 1100*680*990 420 400 65875 

RЕ  29.2.2 1425*680*990 550 570 72250 
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Vitrína výdejní chladící 

samoobslužná, tří nebo čtyřpatrová 
 

 
 

 

 

Popis: 
 
skříň ze všech stran prosklená s nosným rámem z nerezových trubek splňuje nejnáročnější hygienické 
požadavky a zaručuje dlouhou životnost zařízení. Segmentová výklopná dvířka z akrylátového skla minimalizují 
tepelné ztráty při odběru pokrmů zákazníkem. 
Chladící jednotka se skládá z kompresoru, kondenzátoru a výparníku, který je umístěn v horní části vitríny a tvoří 
s ní jeden celek. 
Výparník se dvěma ventilátory umístěný ve stropě zajišťuje rychlé a stejnoměrné dosažení teploty v celém 
chlazeném prostoru. 
Programovatelný termostat řídí všechny funkce - chod kompresoru, ventilátorů a odtávání - na základě signálů z 
čidel. Je optimálně naprogramován ve výrobě a obsluha volí pouze požadovanou teplotu. Automatické odtávání a 
likvidace kondenzátu výrazně zjednodušuje obsluhu. Vitrína je určena k postavení na stůl. 
Dodává se s elektrickou šňůrou se zástrčkou. Vnitřní prostor vitríny je osvětlen. 
Vitrína slouží k dočasnému uložení a výdeji předem vychlazených potravin a nápojů. 
 

Základní technické údaje: 
 
klimatická třída N 
rozsah teplot +4° až +10 °C (při teplotě okolí +25 °C) 
použité chladivo R 404a 
množství chladiva RE 29.3.1 - 0,2 kg 
                              RE 29.3.1 -  0,225 kg 
napájení 230 V / 1 / 50 Hz 

 

 

Typ 

 

Rozměr 

А*В*С (mm) 

Objem 

(L) 

Přikon 

(W) 

 

Cena v Kč  

(EXW) 

RЕ  29.3.1   1100*647*800 335 400 66000 
RЕ  29.3.1   1425*647*800 440 570 71250 
RЕ  29.3.2    1100*680*990 420 400 70750 
RЕ  29.3.2    1425*680*990 550 570 77875 

 
 

Podtyp   RЕ  29.3.1 -   třípatrová 

Podtyp   RЕ  29.3.2   -  čtyřpatrová   
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Vitrína výdejní chladící,  

obslužná, nad chladící vanu 

 

 
Podtyp   RЕ  29.4.1  -    třípatrová 

Podtyp   RЕ  29.4.2  -    čtyřpatrová 

 
Popis: 
 
skříň ze všech stran prosklená s nosným rámem z nerezových trubek splňuje nejnáročnější hygienické 
požadavky a zaručuje dlouhou životnost zařízení. Na straně zákazníka, stejně jako z boků vitríny, jsou použita 
dvojitá skla, která výrazně snižují spotřebu el. energie.  
Chladící jednotka se skládá z kompresoru, kondenzátoru a výparníku, který je umístěn v horní části vitríny a tvoří 
s ní jeden celek. Výparník se dvěma ventilátory umístěný ve stropě zajišťuje rychlé a stejnoměrné dosažení 
teploty v celém chlazeném prostoru.  
Programovatelný termostat řídí všechny funkce - chod kompresoru, ventilátorů a odtávání - na základě signálů z 
čidel. Je optimálně naprogramován ve výrobě a obsluha volí pouze požadovanou teplotu. Automatické odtávání a 
likvidace kondenzátu výrazně zjednodušuje obsluhu. Vitrína je určena k postavení nad chladící vanu. Dodává se 
s elektrickou šňůrou se zástrčkou. Vnitřní prostor vitríny je osvětlen. Vitrína slouží k dočasnému uložení a výdeji 
předem vychlazených potravin a nápojů. 
 

Základní technické údaje: 
Třida:  N 
Rozsah teplot:   +4  až  +10 °С  
Freon: R404а 
Množství chladiva: 
RЕ  29.4.1  –  0,2 кg 
RЕ  29.4.2   – 0, 225 кg 
Napájení:     230V / 1 / 50Hz 

 
 
 

 

Typ 

 

Rozměr 

А*В*С (mm) 

Objem 

(L) 

Přikon 

(W) 

 

Cena v Kč  

(EXW) 

RЕ  29.4.1   1100*642*760 335 400 60125 
RЕ  29.4.1   1425*642*760 440 570 64000 
RЕ  29.4.2    1100*675*950 420 400 64750 
RЕ  29.4.2    1425*675*950 550 570 69375 
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Vitrína výdejní chladící,  

samoobslužná, nad chladící vanu 
 

 
Podtyp  RЕ  29.5.1  -   třípatrová 

Podtyp  RЕ  29.5.2  -   čtyřpatrová 

 
Popis: 
 
skříň ze všech stran prosklená s nosným rámem z nerezových trubek splňuje nejnáročnější hygienické 
požadavky a zaručuje dlouhou životnost zařízení. Segmentová výklopná dvířka z akrylátového skla minimalizují 
tepelné ztráty při odběru pokrmů zákazníkem. Chladící jednotka se skládá z kompresoru, kondenzátoru a 
výparníku, který je umístěn v horní části vitríny a tvoří s ní jeden celek. Výparník se dvěma ventilátory umístěný 
ve stropě zajišťuje rychlé a stejnoměrné dosažení teploty v celém chlazeném prostoru. Programovatelný 
termostat řídí všechny funkce - chod kompresoru, ventilátorů a odtávání - na základě signálů z čidel. Je optimálně 
naprogramován ve výrobě a obsluha volí pouze požadovanou teplotu. Automatické odtávání a likvidace 
kondenzátu výrazně zjednodušuje obsluhu. Vitrína je určena k postavení nad chladící vanu. Dodává se s 
elektrickou šňůrou se zástrčkou. Vnitřní prostor vitríny je osvětlen. Vitrína slouží k dočasnému uložení a výdeji 

předem vychlazených potravin a nápojů. 

Základní technické údaje: 

Třida:  N 
Rozsah teplot:   +4  až  +10 °С  
Freon: R404а 
Množství chladiva: 
RЕ  29.5.1  –  0,2 кg 
RЕ  29.5.2   – 0, 225 кg 
Napájení:     230V / 1 / 50Hz 
 

 

 

Typ 

 

Rozměr 

А*В*С (mm) 

Objem 

(L) 

Přikon 

(W) 

 

Cena v Kč  (EXW) 

RЕ  29.5.1   1100*642*760 335 400 64000 
RЕ  29.5.1   1425*642*760 440 570 68500 
RЕ  29.5.2    1100*675*950 420 400 68750 
RЕ  29.5.2    1425*675*950 550 570 75000 
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Podtyp   RЕ  29.6.1  -   třípatrová 

Podtyp  RЕ  29.6.2  -    čtyřpatrová 

 

 
Popis: 
 
skříň ze všech stran prosklená s nosným rámem z nerezových trubek splňuje nejnáročnější hygienické 
požadavky a zaručuje dlouhou životnost zařízení. Segmentová výklopná dvířka z akrylátového skla minimalizují 
tepelné ztráty při odběru pokrmů zákazníkem s výjimkou nejnižšího patra, které je otevřené a zvýšené, oddělené 

od ostatního prostoru vitríny sklem za účelem lepší možnosti vyjímání např. lahví z chlazené vany. 

Chladící jednotka se skládá z kompresoru, kondenzátoru a výparníku, který je umístěn v horní části vitríny a tvoří 
s ní jeden celek. Výparník se dvěma ventilátory umístěný ve stropě zajišťuje rychlé a stejnoměrné dosažení 
teploty v celém chlazeném prostoru. Programovatelný termostat řídí všechny funkce - chod kompresoru, 
ventilátorů a odtávání - na základě signálů z čidel. Je optimálně naprogramován ve výrobě a obsluha volí pouze 
požadovanou teplotu. Automatické odtávání a likvidace kondenzátu výrazně zjednodušuje obsluhu. Vitrína je 
určena k postavení nad chladící vanu. Dodává se s elektrickou šňůrou se zástrčkou. Vnitřní prostor vitríny je 

osvětlení. Vitrína slouží k dočasnému uložení a výdeji předem vychlazených potravin a nápojů. 

Základní technické údaje: 

Třida:  N 
Rozsah teplot:   +4  až  +10 °С  
Freon: R404а 
Množství chladiva: 
RЕ  29.6.1  –  0,2 kg 
RЕ  29.6.2   – 0, 225 kg 
Napájení:      230V / 1 / 50Hz 
 

 

Typ 

 

Rozměr 

А*В*С (mm) 

Objem 

(L) 

Přikon 

(W) 

 

Cena v Kč  

(EXW) 

RЕ  29.6.1   1100*642*760 335 400 59250 
RЕ  29.6.1   1425*642*760 440 570 63500 
RЕ  29.6.2    1100*675*950 420 400 65500 
RЕ  29.6.2    1425*675*950 550 570 70000 

 

Vitrína výdejní chladící,  

obslužná, nad chladící vanu, polootevřená 
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Chladící vitrína 
 

 
Podtyp    RЕ  29.7.1  -   samoobslužná 

Podtyp    RЕ  29.7.2  -   obslužná 

 

 

  

 
Popis: 
 

- prosklení na všech stranách     
- na bocích a čele dvojsklo     
- směrem k obsluze skleněné posuvné dveře (RE 29.7.1)  
- směrem k zákazníkovi polykarbonát. klapky (RE 29.7.2)     
- výparník s ventilátory umístěn ve stropě     
- osvětlení     
- tři výstavní patra - dvě roštové police     
- agregát  podvěšený   - vpravo P  
                               - vlevo L  
Pro správnou funkci je nutné okolo agregátu zajistit dostatek volného a dobře větraného prostoru (větrací mřížky).

  

Dodatečná nabídka:  
 

- jiné rozměry (cena dle požadovaných rozměrů)     
- zaplechování boku, zad     
- jiný počet výstavních pater     
- podnoží 

 

 

Typ 

 

Rozměr 

А*В*С (mm) 

 

 

Cena v Kč  (EXW) 

RЕ  29.7.1   1000*650*800 63600 
RЕ  29.7.1   1200*650*800 66500 
RЕ  29.7.1   1500*650*800 70900 
RЕ  29.7.2 1000*650*800 70800 
RЕ  29.7.2    1200*650*800 73200 
RЕ  29.7.2    1500*650*800 78200 

 
 


