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Chladicí a mrazicí skříně v provedení lak

AKD200R 6175400 230 100 600×600×855 500×440×615 140 40 R600a statické 0/+8 4 A 44 ano 16 500 Kč 14 850 Kč

AKD400R 6175401 230 130 600×600×1855 500×440×1620 360 40 R600a statické 0/+8 4 C 69 ano 26 600 Kč 23 940 Kč

AKD600R 6175402 230 130 777×710×1895 650×530×1620 580 40 R600a statické 0/+8 4 C 90 ano 36 600 Kč 32 940 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporučené prodejní). Platnost nabídky do 30. listopadu 2022 nebo do vyprodání zásob.
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AKD200F 6175420 230 105 600×600×855 480×440×615 140 60 R600a statické < -18°C - - 45 ano 19 900 Kč 17 910 Kč

AKD400F 6175421 230 150 600×600×1855 480×440×1620 360 60 R600a statické < -18°C - - 74 ano 28 800 Kč 25 920 Kč

AKD600F 6175422 230 300 777×710×1895 650×530×1620 580 60 R600a statické < -18°C - - 94 ano 38 800 Kč 34 920 Kč

Chladicí skříně s opláštěním bílý lak

Mrazicí skříně s opláštěním bílý lak

AKD200F s ekologickým chlazením, statické intenzivní chlazení integrované do (2× pevná mrazící police v rozměru - 480 × 415 mm, rozteč polic 170 mm).
AKD400F s ekologickým chlazením, statické intenzivní chlazení integrované do (6× pevná mrazící police v rozměru - 480 × 415 mm, rozteč polic 210 mm). 
AKD600F s ekologickým chlazením, statické intenzivní chlazení integrované do (6× pevná mrazící police v rozměru GN 2/1 - 650 × 525 mm, rozteč polic 210 mm).

Mrazicí skříně AKB/F jsou vhodné pro uchování různých druhů balených potravin. Snadné elektronické ovládání s displejem integrované ve dveřích, manuální odtávání,
skříně jsou ve standardu vybaveny zámkem dveří a antikondenzačním vyhřívaným těsněním. Kvalitní izolace stěn (60 mm), pevný hygienický vnitřní prostor v bílém ABS
plastu (hygienické prolisované provedení). Mrazící skříně jsou dodávané s opláštěním bílý lak.

 jsou vhodné pro uchování masa, uzenin, zeleniny a dalších potravin. Snadné elektronické ovládání s displejem integrované ve dveřích,Chladicí skříně AKB/R
automatické odtávání a odpařování kondenzátu, skříně jsou ve standardu vybaveny zámkem dveří a snadno vyjímatelným magnetickým těsněním. Kvalitní
izolace stěn, pevný hygienický vnitřní prostor v bílém ABS plastu (hygienické prolisované provedení). Chladící skříně jsou dodávané s opláštěním bílý lak.

AKD200R v základu dodávány se 2 polohovatelnými policemi v rozměru (505 × 415 mm) a jednou menší policí u agregátu (505 × 225 mm).
AKD400R v základu dodávány se 3 polohovatelnými policemi v rozměru (505 × 415 mm) a jednou menší policí u agregátu (505 × 225 mm).
AKD600R v základu dodávány se 3 polohovatelnými policemi v rozměru GN 2/1 (650 × 525 mm) a jednou menší policí u agregátu (650 × 335 mm).

Modely
AKD200R
AKD400R
AKD600R

Modely
AKD200F
AKD400F
AKD600F

AKD200R
AKD200F

AKD400R
AKD400F

AKD600R
AKD600F

AKD200R AKD200F AKD400R AKD400F AKD600R AKD600F

Akce
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Chladicí a mrazicí skříně v (SS) nerez

AKD200R SS 6175406 230 100 600×600×855 500×440×615 140 40 R600a statické 0/+8 4 A 44 ano 18 800 Kč 16 920 Kč

AKD400R SS 6175407 230 130 600×600×1855 500×440×1620 360 40 R600a statické 0/+8 4 C 69 ano 29 900 Kč 26 910 Kč

AKD600R SS 6175408 230 130 777×710×1895 650×530×1620 580 40 R600a statické 0/+8 4 C 90 ano 39 900 Kč 35 910 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporučené prodejní). Platnost nabídky do 30. listopadu 2022 nebo do vyprodání zásob.
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AKD200F SS 6175423 230 105 600×600×855 480×440×615 140 60 R600a statické < -18°C - - 45 ano 22 200 Kč 19 980 Kč

AKD400F SS 6175424 230 150 600×600×1855 480×440×1620 360 60 R600a statické < -18°C - - 74 ano 32 200 Kč 28 980 Kč

AKD600F SS 6175425 230 300 777×710×1895 650×530×1620 580 60 R600a statické < -18°C - - 94 ano 42 200 Kč 37 980 Kč

Chladicí skříně s opláštěním (SS) nerez

Mrazicí skříně s opláštěním (SS) nerez

AKD200F SS s ekologickým chlazením, statické intenzivní chlazení integrované do (2× pevná mrazící police v rozměru - 480 × 415 mm, rozteč polic 170 mm).
AKD400F SS s ekologickým chlazením, statické intenzivní chlazení integrované do (6× pevná mrazící police v rozměru - 480 × 415 mm, rozteč polic 210 mm). 
AKD600F SS s ekologickým chlazením, statické intenzivní chlazení integrované do (6× pevná mrazící police v rozměru GN 2/1 - 650 × 525 mm, rozteč polic 210 mm).

Mrazicí skříně AKB/F SS jsou vhodné pro uchování různých druhů balených potravin. Snadné elektronické ovládání s displejem integrované ve dveřích, manuální odtávání,
skříně jsou ve standardu vybaveny zámkem dveří a antikondenzačním vyhřívaným těsněním. Kvalitní izolace stěn (60 mm), pevný hygienický vnitřní prostor v bílém ABS
plastu (hygienické prolisované provedení). Mrazící skříně jsou dodávané s opláštěním v nerezu.

 jsou vhodné pro uchování masa, uzenin, zeleniny a dalších potravin. Snadné elektronické ovládání s displejem integrované ve dveřích,Chladicí skříně AKB/R SS
automatické odtávání a odpařování kondenzátu, skříně jsou ve standardu vybaveny zámkem dveří a snadno vyjímatelným magnetickým těsněním. Kvalitní
izolace stěn, pevný hygienický vnitřní prostor v bílém ABS plastu (hygienické prolisované provedení). Chladící skříně jsou dodávané s opláštěním v nerezu.

AKD200R SS v základu dodávány se 2 polohovatelnými policemi v rozměru (505 × 415 mm) a jednou menší policí u agregátu (505 × 225 mm).
AKD400R SS v základu dodávány se 3 polohovatelnými policemi v rozměru (505 × 415 mm) a jednou menší policí u agregátu (505 × 225 mm).
AKD600R SS v základu dodávány se 3 polohovatelnými policemi v rozměru GN 2/1 (650 × 525 mm) a jednou menší policí u agregátu (650 × 335 mm).

Modely
AKD200R SS
AKD400R SS
AKD600R SS

Modely
AKD200F SS
AKD400F SS
AKD600F SS

AKD200R SS
AKD200F SS

AKD400R SS
AKD400F SS

AKD600R SS
AKD600F SS

AKD200R SS AKD200F SS AKD400R SS AKD400F SS AKD600R SS AKD600F SS

Akce
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Chladicí skříně s prosklenými dveřmi

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporučené prodejní). 
Platnost nabídky do 30. listopadu 2022 nebo do vyprodání 
zásob.

AKD200RG

AKD200RG 6175403 230 105 600×600×855 500×440×615 140 40 R600a statické +2/+8 B 44 ano 19 900 Kč 17 190 Kč

AKD400RG 6175404 230 130 600×600×1855 500×440×1620 360 40 R600a statické +2/+8 B 69 ano 30 990 Kč 27 890 Kč

AKD600RG 6175405 230 130 777×710×1895 650×530×1620 580 40 R600a statické +2/+8 B 90 ano 39 900 Kč 35 910 Kč
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AKD200RG SS 6175409 230 105 600×600×855 500×440×615 140 40 R600a statické +2/+8 B 44 ano 21 000 Kč 18 900 Kč

AKD400RG SS 6175410 230 130 600×600×1855 500×440×1620 360 40 R600a statické +2/+8 B 69 ano 34 400 Kč 30 960 Kč

AKD600RG SS 6175411 230 130 777×710×1895 650×530×1620 580 40 R600a statické +2/+8 B 90 ano 44 400 Kč 39 960 Kč

Chladicí skříně s opláštěním (SS) nerez

AKD400RG AKD600RG AKD200RG SS AKD400RG SS AKD600RG SS

Chladicí skříně s opláštěním bílý lak

Chladicí prosklené skříně AKD/RG a RG SS s ekologickým statickým chlazením a přídavným ventilátorem pro rovnoměrné rozložení teploty i při častém otevírání dveří.
Chladící skříně jsou vhodné pro uchování a prezentaci masa, uzenin, zeleniny a dalších potravin. Snadné elektronické ovládání s displejem integrované ve dveřích,
automatické odtávání a odpařování kondenzátu, skříně jsou ve standardu vybaveny zámkem dveří a snadno vyjímatelným magnetickým těsněním. Kvalitní izolace stěn,
pevný hygienický vnitřní prostor v bílém ABS plastu (hygienické prolisované provedení). Chladící skříně jsou dodávané s opláštěním bílý lak a modely s označením „SS“
mají opláštění z nerezu.

AKD200RG SS v základu dodávány se 2 polohovatelnými policemi v rozměru (505x415 mm) a jednou menší policí u agregátu (505x225 mm).
AKD400RG SS v základu dodávány se 3 polohovatelnými policemi v rozměru (505x415 mm) a jednou menší policí u agregátu (505x225 mm). 
AKD600RG SS v základu dodávány se 3 polohovatelnými policemi v rozměru GN2/1 (650x525 mm) a jednou menší policí u agregátu (650x335 mm).

AKD200RG v základu dodávány se 2 polohovatelnými policemi v rozměru (505x415 mm) a jednou menší policí u agregátu (505x225 mm).
AKD400RG v základu dodávány se 3 polohovatelnými policemi v rozměru (505x415 mm) a jednou menší policí u agregátu (505x225 mm). 
AKD600RG v základu dodávány se 3 polohovatelnými policemi v rozměru GN2/1 (650x525 mm) a jednou menší policí u agregátu (650x335 mm).

Váš dodavatel:

Akce
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