WITRYNY CHŁODNICZE
REGAŁY CHŁODNICZE
ZAMRAŻARKI

Chłodniczy sprzęt
gastronomiczny i sklepowy
TOMCZYK
VENDING SYSTEM

Jesteśmy firmą, która działa na rynku polskim w branży
chłodniczej od ponad dziesięciu lat. Prowadzimy sprzedaż
różnego

rodzaju

używanego

sprzętu

chłodniczego

po

profesjonalnej renowacji. W naszej stałej ofercie znajduje się
sprzęt stosowany w sklepach lub lokalach gastronomicznych
Głównie są to witryny chłodnicze o różnych szerokościach i wysokościach, pionowe
witryny mroźnicze, zamrażarki skrzyniowe, nieduże regały chłodnicze do produktów
impulsowych oraz świeżych soków. Sprzedajemy wyłącznie markowy sprzęt firm takich
jak: HELKAMA, NORCOOL, FRIGOGLASS, AHT, IARP, KLIMASAN, CARRIER, TEFCOLD.
W naszej ofercie pojawiają się również chłodnicze urządzenia
gastronomiczne wykonane ze stali nierdzewnej: szafy
chłodnicze i mroźnicze 700 i 1400 litrów, stoły chłodnicze,
kostkarki do lodu, ekspozytury cukiernicze oraz lady.

Współpracujemy
Marwit,

Viva

z

takimi

Natura,

firmami

Oryginalne

jak:
Soki,

Grupa Dystrybucyjna Befgroup Legionowo,
Zbój Energy, Inter Marche Toruń, cukiernia
Rem Marco.

Witryny chłodnicze HELKAMA C5, C8, C10
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymiary: szer. 60 / 90 / 120 x wys. 205 x gł. 70 cm
Czynnik chłodniczy: R134a
Zakres temperatury pracy: od +4° do +15°
Wewnętrzne oświetlenie LED
Termoobieg wymuszony wentylatorami
Drzwi otwierane na oścież
Objętość: 400 / 680 / 760 litrów
Cena: 1000,00 / 1400,00 / 1950,00 zł netto

Witryny chłodnicze KLIMASAN S1200
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymiary zewnętrzne: szer. 111 x wys. 201 x gł. 83 cm
Zakres temperatury pracy: od 0° do +10°
Wersja subzero od -8° do +10°
Drzwi przesuwane
Objętość: 902 litry
Fabryczne oświetlenie LED
Termoobieg wymuszony wentylatorami
Czynnik chłodniczy: R600a lub R134a
Cena: od 1999,00 do 2200,00 zł netto

Regały chłodnicze AHT AC-S i CARRIER Presenter
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymiary: szer. 63 / 70 x wys. 150 x gł. 75 / 70 cm
Zakres temperatury pracy: od +2° do +10°
Dwie regulowane półki, roleta na noc
Oświetlenie LED
Czynnik chłodniczy: R290a
Termoobieg wymuszony wentylatorami
Objętość: 190 / 130 litrów
Cena: 1400,00 / 1100,00 zł netto

Zamrażarki skrzyniowe i witryny mroźnicze
•
•
•
•

Wymiary zew.: szer. 125 / 70 x wys. 115 / 201 x gł. 75 / 70 cm
Zakres temperatury pracy od -20° do -10°
Drzwi przesuwane i otwierane na oścież
Ceny od 1500,00 do 2500,00 zł netto
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