
PURE cool LUX Slide
Dizajnový chladiaci nábytok pre mraziace vane

s použitím bezrámových bočne posuvných sklenených viek 

Úspora energie pomocou skla a svetla



Popis

• Bočnice z izolačného trojskla, bezrámové, s vysokokvalitným kaleným sklom.

• Číry výhľad na tovar bez rušivých prvkov pomocou bezrámových skiel bez tepelných mostov 
 pri bočnom ako aj vrchnom posuvnom zasklení zo 6mm hrubého kaleného skla spolu so zábranou proti 
 nežiadúcemu vyberaniu. Kontinuálna tvarová konštrukcia bočníc eliminuje použitie ďalších profilových prvkov.

• Elegantné, tenké a minimalistické hliníkové profily chránia okraje skla.

• Profil uloženia transparentných sklenených viek pre Slide variantu. 

• Stredová medzistena vyrobená z bezpečnostného izolačného dvojskla.

• Nový transparentný, vyberateľný držiak cenoviek pre jednoduchú a pohodlnú výmenu cenoviek alebo rôznych 
 pútačov a reklám s možnosťou digitálnej formy so širokou ponukou monitorov.

• Odklápacie spodné sklenené panely sú konštruované tak, aby sa vďaka podsvieteniu mohli využiť na reklamné, 
 a / alebo dekoratívne účely s možnosťou jednoduchej výmeny potlače za sklom.

Produktová rada PURE cool

Mraziaca vaňa /  deep-freeze is lands LUX

Smer otvorenia Slide (bočne posuvné sklenené veká)

Výška cca. 920 mm        

Hĺbka cca. 1200 mm     |     cca. 1940 mm                    

34 | 48  PURE cool

LED osvetlenia majú rôznu možnosť integrovania:  •  integrované do madla 

  •  na stredovú medzistenu

  •  do ukončovacieho sokla  

  •  pri použití odklápacích obrazoviek v sklenenej krytke

 

Ďalšie pozitíva

• Nové zadné panely zo 6 mm hrubého bezpečnostného kaleného skla.

• Integrované madlo.

• Predĺžená a širšia ochrana proti vyňatiu.

• Jednoduché a hygienické čistenie povrchu skla.

Produktová rada PURE cool

Mraziaca vaňa /  deep-freeze is lands LUX

Smer otvorenia Slide (bočne posuvné sklenené veká)

Výška cca. 920 mm        

Hĺbka cca. 1200 mm     |     cca. 1940 mm              

PURE cool   35 | 48



Produktová rada PURE cool

Mraziaca vaňa /  deep-freeze is lands LUX

Smer otvorenia Slide (bočne posuvné sklenené veká)

Výška cca. 920 mm        

Hĺbka cca. 1200 mm     |     cca. 1940 mm       

36 | 48  PURE cool

Produktová rada PURE cool

Mraziaca vaňa /  deep-freeze is lands LUX

Smer otvorenia Slide (bočne posuvné sklenené veká)

Výška cca. 920 mm        

Hĺbka cca. 1200 mm     |     cca. 1940 mm       

PURE cool   37 | 48


