CHLADICÍ A MRAZICÍ
SKŘÍNĚ

ESSENZIAL HC

ESSENZIAL Skříně
Funkce
Chladicí skříně Essenzial Asber nabízí funkční řešení
pro profesionály v oblasti stravování. Skříně splňují požadavky
týkající se chlazení a uskladnění potravin.

Vyrábí se v chladicím a mrazicím provedení a jsou vyrobeny
z. vysoce kvalitní nerezové oceli. Společně s inovacemi a detaily
zaručují vysoce kvalitní skladování a snadné čištění.

VÝPARNÍK
Systém nucené cirkulace vzduchu zajišťuje rovnoměrnou
teplotu uvnitř skříně, jsou tak zaručeny optimální podmínky
pro skladování produktů.

KAŽDODENNÍ POHODLÍ
Modely řady Gastronorm mají vnitřní stojan, který umožňuje
umístit a upravit police v různých výškách, bez nutnosti použití
další vodicí lišty.

Díky pevnému regálovému systému je snadné umístit rošt
do požadované pozice. Fixace eliminuje riziko převrácení.
Prostor je vhodný pro GN 2/1 (série Gastronorm).

Dveře jsou osazeny pevnými panty s automatickým uzavíráním.
Minimalizuje se tak nárůst teplot a snižuje spotřebu energie.

Izolace skříní je vyrobená z vysokohustotního polyuretanu (40 kg / m³)
vstřikovaného pod vysokým tlakem o tloušťce 50 mm zaručuje výjimečnou
izolaci s dlouhou životností s úsporou energie.

Regulace teploty je prováděna digitálním termostatem, který umožňuje
rychlé a snadné nastavení zvolených parametrů. Elegantní design
s dotykovou klávesnicí pro nepřetržitou interní kontrolu teploty.
Provádí a řídí automatické odmrazování.

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Skříně jsou vybaveny výkonnými chladicími jednotkami,
které mají uzavřené kompresory a chladicí plyn R290.
Vše splňuje platné směrnice EC o životním prostředí.

Nastavitelná vzdálenost mezi policemi. Police vyrobené
z oceli potažené plastem. Všechny dveře jsou osazeny
zabudovaným madlem pro snadné otevírání.

Vnitřní konstrukce skříně je zesílená, takže splňuje
vysoké nároky pro profesionální použití. Všechny hrany
jsou opatřeny zaoblenými spoji s velkým poloměrem,
které usnadňují čištění.

NEREZOVÉ NOHY
Jsou snadno nastavitelné na výšku (125 mm - 200 mm)
a splňují zdravotní předpisy, protože mají skryté vlákno
který zabraňuje hromadění prachu a nečistot.

Skladovací
chladící skříně GN 2/1 700L - 1400 L

Akce

Akce

ECP-701 HC

>

ECP-1402 HC

CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ GN 2/1 700L -1400L

Skříně Essenzial HC Asber nabízí funkční řešení pro profesionály v oblasti stravování. Skříně v chladicím provedení z vysoce kvalitní nerezové oceli
zaručují kvalitní skladování potravin a snadné čištění a splňují všechny požadavky týkající se chlazení a uskladnění potravin.
• Kompaktní, plně vstřikovaná konstrukce s vnějším a vnitřním opláštěním z nerezové oceli.
• Tloušťka 50 mm, bez CFC, polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³).
• Dveře z nerezové oceli s madlem po celé délce, vybaveny samozavíracími závěsy
s aretací v otevřené poloze.
• U modelů s plnými dveřmi je na přání vybaven zámkem dveří.
• Interiér se zaobleným hranami pro snadné čištění.
• Vnitřním osvětlením (volitelné).
• Ocelové rošty jsou potažené plastem, snadno demontovatelné pro čištění.
• Regálový systém pro snadné umístění a nastavení polic (roštů).
• Výškově nastavitelné nožičky z nerezové oceli.
• Utěsněná kondenzační jednotka s odvětrávaným kondenzátorem.
• Automatické odtávání rozmrazeného kondezátu.
• Výparník s nuceným tahem s antikorozním krytem.
• Vypouštění zbytkové kapaliny ve spodní části skříně.
• Kontrolka signalizace zapnutí/ vypnutí.
• 18 pozic pro umístění roštů s roztečí 70 mm u modelů s plnými dveřmi.
• Vhodný pro nádoby na potraviny GN 2/1 upevněné přes zipový systém
• Skříň je vybavena 3 roštovými policemi GN 2/1 na každý dveřní oddíl.
• Chladicí plyn: R290 Uhlovodík (HC).
• Pracovní teplota chladících skříní je -2 °C až +8 °C v podmínkách klimatické třídy IV.
• Napájecí napětí: 230 V 1 + N - 50 Hz.

Model

č. artiklu

Počet
dveří

ECP-701 HC L

6171330

Energetická
účinnost

Roční spotřeba
energie

třída

(kWh)

1

D

Příkon

Chladící kapacita

Rozměry

Běžná cena

Cena

(W)

(W)

(mm)

bez DPH

bez DPH

926

251

398

693 × 826 × 2008

35 090 Kč

31 581 Kč

ECP-701 HC R

6171331

1

D

926

251

398

693 × 826 × 2008

35 090 Kč

31 581 Kč

ECP-1402 HC

6171332

2

E

1674

337

593

1388 × 826 × 2008

43 890 Kč

39 501 Kč

Příslušenství
6171340

Osvětlení LED komory ECP/ECN-701

2 600 Kč

6171341

Osvětlení LED komory ECP/ECN-1402

3 800 Kč

6171342

Zámek dveří ECP/ECN-701

1 200 Kč

6171343

Zámek dveří ECP/ECN-1402

2 400 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporučené prodejní). Platnost nabídky do 31. srpna 2022.

PROFESIONÁLNÍ | CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ GN 2/1

Skladovací
mrazící skříně GN 2/1 700L - 1400 L

-16 °C
-21 °C

Akce

Akce

-16 °C
-21 °C

ECN-701 HC

>

ECN-1402 HC

MRAZÍCÍ SKŘÍNĚ GN 2/1 700L -1400L

Skříně Essenzial HC Asber nabízí funkční řešení pro profesionály v oblasti stravování. Skříně v mrazicím provedení z vysoce kvalitní nerezové oceli
zaručují kvalitní skladování potravin a snadné čištění a splňují všechny požadavky týkající se chlazení a uskladnění potravin.
• Kompaktní, plně vstřikovaná konstrukce s vnějším a vnitřním opláštěním z nerezové oceli.
• Tloušťka 50 mm, bez CFC, polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³).
• Dveře z nerezové oceli s madlem po celé délce, vybaveny samozavíracími závěsy
s aretací v otevřené poloze.
• U modelů s plnými dveřmi je na přání vybaven zámkem dveří.
• Interiér se zaobleným hranami pro snadné čištění.
• Vnitřním osvětlením (volitelné).
• Ocelové rošty jsou potažené plastem, snadno demontovatelné pro čištění.
• Regálový systém pro snadné umístění a nastavení polic (roštů).
• Výškově nastavitelné nožičky z nerezové oceli.
• Utěsněná kondenzační jednotka s odvětrávaným kondenzátorem.
• Automatické odtávání rozmrazeného kondezátu.
• Výparník s nuceným tahem s antikorozním krytem.
• Vypouštění zbytkové kapaliny ve spodní části skříně.
• Kontrolka signalizace zapnutí/ vypnutí.
• 18 pozic pro umístění roštů s roztečí 70 mm u modelů s plnými dveřmi.
• Vhodný pro nádoby na potraviny GN 2/1 upevněné přes zipový systém
• Skříň je vybavena 3 roštovými policemi GN 2/1 na každý dveřní oddíl.
• Chladicí plyn: R290 Uhlovodík (HC).
• Pracovní teplota mrazících skříní je -16 °C až -21 °C v podmínkách klimatické třídy IV.
• Napájecí napětí: 230 V 1 + N - 50 Hz.

Model

č. artiklu

Počet
dveří

Energetická
účinnost

Roční spotřeba
energie

třída

(kWh)

Příkon

Chladící kapacita

Rozměry

Běžná cena

Cena

(W)

(W)

(mm)

bez DPH

bez DPH

37 521 Kč

ECN-701 HC L

6171333

1

D

2179

700

364

693 × 826 × 2008

41 690 Kč

ECN-701 HC R

6171334

1

D

2179

700

364

693 × 826 × 2008

41 690 Kč

37 521 Kč

ECN-1402 HC

6171336

2

E

4855

1251

728

1388 × 826 × 2008

65 890 Kč

59 301 Kč

Příslušenství
6171340

Osvětlení LED komory ECP/ECN-701

2 600 Kč

6171341

Osvětlení LED komory ECP/ECN-1402

3 800 Kč

6171342

Zámek dveří ECP/ECN-701

1 200 Kč

6171343

Zámek dveří ECP/ECN-1402

2 400 Kč

PROFESIONÁLNÍ | CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ GN 2/1

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporučené prodejní). Platnost nabídky do 31. srpna 2022.

ESSENZIAL HC
SKLADOVACÍ SKŘÍNĚ GN 2/1
Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporučené prodejní). Platnost nabídky do 31. srpna 2022.

