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NASZE ATUTY:
r Doskonała jakość urządzeń ze stali nierdzewnej zagwarantowana dzięki zaawansowanej technologii produkcji.
r Najkrótsze terminy dostaw zagwarantowane dzięki stałym stanom magazynowym i nowoczesnej logistyce.
r Polski produkt.
OUR ASSETS:
r Excellent quality of stainless steel equipment guaranteed by advanced production technology.
r Shortest delivery terms made possible by permanent warehouse stock and modern logistics.
r Product of Poland
PAŃSTWA KORZYŚCI:
r Lokalizacja fabryki na terenie kraju.
r Najnowsza technologia produkcji gwarantuje wysoki standard jakości.
r Dostawa pod wskazany adres.
r Krótki czas dostawy.
r Doskonały stosunek ceny do jakości i wydajności.
YOUR BENEFITS:
r Factory located in Poland.
r State-of-the-art production technology ensures excellent quality.
r Delivery to a specified address.
r Short delivery time.
r Excellent price to quality and price to efficiency ratio.
24-miesięczna gwarancja - 12 miesięcy pełnej gwarancji
oraz kolejne 12 miesięcy gwarancji na części zamienne.
24-month guarantee - 12 months of full guarantee
and 12 months of guarantee on spare parts.

2

Informacje dotyczące klas efektywności energetycznej zamieszczone są na naszej
stronie internetowej www. rilling.pl
Information concerning energy efficiency classes is published on our website,
www.rilling.pl.

Wszystkie nasze produkty posiadają atest PZH.
All of our products are PZH-approved (PZH - Polish Institute of Hygiene).

Polski producent – Niemiecka technologia
Warunki dostawy: na terytorium polski bezpłatna dostawa loko odbiorca od wartości 2000,- pln netto
Polish manufacturer – German technology
Delivery terms: free delivery in Poland ex recipient from PLN 2000 net
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Stoły chłodnicze i mroźnicze / refrigerated and freezing counters
OŚCI
NOW
S
NEW

Sterownik / Electronic control
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Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową
Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure
· takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację
i niskie zużycie energii elektrycznej
· rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą
gęstość i wytrzymałość mechaniczną

· such performance guarantees high insulation
and low electricity consumption
· core from polyurethane foam has a high density
and mechanical strength

Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej
Units are completely made of stainless steel
· wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża
żywotność urządzenia i ułatwia utrzymanie
czystości
· strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza
odbicie swiatła i poprawia funkcjonalność

· stainless steel guarantees long life using
and easy cleanig
· all visible slides have a dull finish, therefore
it is easy to clean and improves funkctionality

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas
· niskie zużycie energii
· wysoka sprawność układu chłodniczego

· low power consumption
· high efciency cooling system

Równomierny rozkład temperatur dzięki inteligentnej cyrkulacji chłodniczej
Uniform temperature distribution thanks to the intelligent cooling circulation
· zimne powietrze przemieszcza się ciągle w dół
dzięki wysoko wydajnej cyrkulacji nawiewnej
· cyrkulacja bardzo efektywna i nie wysuszająca
chłodzonych produktów

· cold air is guided downwards along the sides
thanks to highly circulation
· circulation is very effective and chilled goods
don’t dry out

Urządzenia dostępne z drzwiami i/lub z szufladami o różnych wysokościach
All units available with doors or drawers with different heights
· każda komora może być zabudowana albo
drzwiami albo szufladami dla pojemników GN
(także stoły mroźnicze)
· multifunkcyjne rozwiązania dla wielu potrzeb

· each chamber can be built doors or drawers under
GN containers (freezing counters too)
· multi-functional solutions for all needs

Szeroki zakres temperatur pracy z możliwością regulacji
A wide range of operating temperatures with adjustable
· zakres temperatur 0°C do +12°C
· elektroniczny sterownik

· temperature range from 0°C to +12°C
· electronic control

Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym
Special hygienic design of storage compartment
· dno komory z higienicznymi wyobleniami
· higieniczne wykonanie ułatwiające
czyszczenie

· seamless base with retention partition at front
to prevent overflow
· extremely easy to clean

· nóżki, kółka lub cokół

· feet, castors, or base mounting
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wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Stoły chłodnicze / Głęb. 700 mm / Refrigerated counters / Depth 700 mm

2200 mm

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

4-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1, blat z rantem
tylnym h=50 mm (typ C), parownik zapianowany w tylnej
ścianie, wysokowydajny system wymuszonego obiegu
powietrza, automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny
sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

4-door refrigerated counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, with foamed-in
evaporator system, convection refrigeration,
electronic control, automatic defrosting and
evaporation of the defrost water using hot gas,
hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
570 L
700 mm
°C -2 / +10
4 Ruszty, 4 Pary prowadnic
4 grids, 4 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
AKT EK741 1601
Z wlasnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop AKT EK741 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

Z centralnym chłodzeniem z blatem / Remote cooling with worktop AKT ZK741 1601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu / Remote cooling without worktop AKT ZK741 1600
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12.270,11.310,-

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Nr artykułu / Art. No.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

PLN

2200 x 700 x 850 mm (LxDxH)
480W / 230V
380W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
3,5 kWh / 24 h

Zużycie energii / Energy consumption:

2100 mm

Cena / Price

Cena / Price

PLN

11.510,10.550,-

2100 x 700 x 850 mm (LxWxH)
180W / 230V
420W temp. odpar. -15°C / 420W evap. temp. -15°C

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych. Wszystkie podane ceny są cenami netto tzn. należy do nich doliczyć podatek VAT.

OŚCI
NOW
S
NEW
Szuflady w dowolnej lokalizacji zamiast drzwi skrzydłowych
Instead of one hinged door can be configured individually
for your needs.

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

A700 070

1.190,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 115 mm
useful height: 115 mm

A700 071

1.790,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 115/329 mm
useful height: 115/329 mm
A700 072

1.290,-

Komora agregatu umieszczona z lewej strony
Technical compartment mounted on the left side

A700 606

560,-

Komora instalacyjna umieszczona z lewej strony
Installation compartment monted on left side

A700 605

560,-

Wzmocnione szuflady z pełnym wysuwem, wyposażone w bardzo stabilne prowadnice.
Nośność szuflad: dynamiczna do 60 kg, statyczna do 85 kg.
Heavy duty drawers with full pull out, equipped with very stable rails.
Capable of handling dynamic loads of up to 60 kg and static loads of up to 85 kg.

Parownik poza komorą wewnętrzną - zlokalizowany w tylnej ścianie
Free interior – evaporator built in rear wall of the corps

Komora agregatu: komora instalacyjna opcjonalnie z prawej lub lewej strony
Optional Technical: Installation compartment mounted on the left or ont the right side
Dopłaty / Extra cost
Ruszty GN 1/1 325 x 530 mm / Grid GN 1/1 325 x 530 mm

A700 054

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

76,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A700 062

152,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 castors (2 with brake) Ø 125 mm A700 061

456,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

180,-

A700 060

54,-

All provided prices are net (excl. VAT) i.e. VAT should be added. We reserve the right to make technical changes and price
changes. We waive our responsibility for printing errors.
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wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Stoły mroźnicze / Głęb. 700 mm / Freezing counters / Depth 700 mm

1250 mm

Stół mroźniczy GN 1/1

Freezing Counter GN 1/1

2-drzwiowy stół mroźniczy dla GN 1/1, blat z rantem tylnym
h=50 mm (typ C), parownik umieszczony centralnie
w komorze, wysokowydajny system wymuszonego obiegu
powietrza, automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny
sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

2-door freezing counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, evaporator centrally
placed inside the chamber, high efficient forced
air cycle system, electronic control, automatic
defrosting and evaporation of the defrost water
using hot gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R404A
270 L
700 mm
°C -18 / -20
2 Ruszty, 2 Pary prowadnic
2 grids, 2 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
ATK EK721 1601
Z wlasnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop ATK EK721 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

10.180,9.530,-

1250 x 700 x 850 mm (LxDxH)
680W / 230V
250W temp. odpar. -30°C / 250W evap. temp. -30°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
7,7 kWh / 24 h

Nr artykułu / Art. No.
Z centralnym chłodzeniem z blatem / Remote cooling with worktop ATK ZK721 1601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu / Remote cooling without worktop ATK ZK721 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:
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PLN

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

1150 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Zużycie energii / Energy consumption:

Cena / Price

Cena / Price

PLN
9.420,8.770,-

1150 x 700 x 850 mm (LxWxH)
210W / 230V
290W temp. odpar. -30°C / 290W evap. temp. -30°C

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych. Wszystkie podane ceny są cenami netto tzn. należy do nich doliczyć podatek VAT.

OŚCI
NOW
S
NEW
Szuflady w dowolnej lokalizacji zamiast drzwi skrzydłowych
Instead of one hinged door can be configured individually
for your needs.

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

A700 070

1.190,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 115 mm
useful height: 115 mm

A700 071

1.790,-

Wzmocnione szuflady z pełnym wysuwem, wyposażone w bardzo stabilne prowadnice.
Nośność szuflad: dynamiczna do 60 kg, statyczna do 85 kg.
Heavy duty drawers with full pull out, equipped with very stable rails.
Capable of handling dynamic loads of up to 60 kg and static loads of up to 85 kg.

Dopłaty / Extra cost
Ruszty GN 1/1 325 x 530 mm / Grid GN 1/1 325 x 530 mm

A700 054

54,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

76,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A700 062

152,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 castors (2 with brake) Ø 125 mm A700 061

456,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

180,-

A700 060

All provided prices are net (excl. VAT) i.e. VAT should be added. We reserve the right to make technical changes and price
changes. We waive our responsibility for printing errors.
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wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Stoły mroźnicze / Głęb. 700 mm / Freezing counters / Depth 700 mm

1725 mm

Stół mroźniczy GN 1/1

Freezing Counter GN 1/1

3-drzwiowy stół mroźniczy dla GN 1/1, blat z rantem
tylnym h=50 mm (typ C), parownik umieszczony centralnie
w komorze, wysokowydajny system wymuszonego obiegu
powietrza , automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny
sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

3-door freezing counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, evaporator centrally
placed inside the chamber, high efficient forced
air cycle system, electronic control, automatic
defrosting and evaporation of the defrost water
using hot gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R404A
420 L
700 mm
°C -18 / -20
3 Ruszty, 3 Pary prowadnic
3 grids, 3 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
ATK EK731 1601
Z wlasnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop ATK EK731 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

Z centralnym chłodzeniem z blatem / Remote cooling with worktop ATK ZK731 1601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu / Remote cooling without worktop ATK ZK731 1600
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12.850,12.040,-

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Nr artykułu / Art. No.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

PLN

1725 x 700 x 850 mm (LxDxH)
750W / 230V
460W temp. odpar. -30°C / 460W evap. temp. -30°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
8,3 kWh / 24 h

Zużycie energii / Energy consumption:

1625 mm

Cena / Price

Cena / Price

PLN

12.090,11.280,-

1625 x 700 x 850 mm (LxWxH)
260W / 230V
460W temp. odpar. -30°C / 460W evap. temp. -30°C

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych. Wszystkie podane ceny są cenami netto tzn. należy do nich doliczyć podatek VAT.

OŚCI
NOW
S
NEW
Szuflady w dowolnej lokalizacji zamiast drzwi skrzydłowych
Instead of one hinged door can be configured individually
for your needs.

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

A700 070

1.190,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 115 mm
useful height: 115 mm

A700 071

1.790,-

Wzmocnione szuflady z pełnym wysuwem, wyposażone w bardzo stabilne prowadnice.
Nośność szuflad: dynamiczna do 60 kg, statyczna do 85 kg.
Heavy duty drawers with full pull out, equipped with very stable rails.
Capable of handling dynamic loads of up to 60 kg and static loads of up to 85 kg.

Dopłaty / Extra cost
Ruszty GN 1/1 325 x 530 mm / Grid GN 1/1 325 x 530 mm

A700 054

54,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

76,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A700 062

152,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 castors (2 with brake) Ø 125 mm A700 061

456,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

180,-

A700 060

All provided prices are net (excl. VAT) i.e. VAT should be added. We reserve the right to make technical changes and price
changes. We waive our responsibility for printing errors.
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OŚCI
NOW
S
NEW

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Stół chłodniczy piekarniczy / Bakery refrigerated counters

1400 mm

Stół chłodniczy piekarniczy EN4060

Bakery refrigerated counter EN4060

2-drzwiowy stół chłodniczy dostosowany do balch
piekarniczych EN 600x400mm EN4060, blat z rantem
tylnym h=50 mm (typ C), parownik umieszczony na
górze wewnątrz urządzenia, wysokowydajny system
wymuszonego obiegu powietrza, automatyczne
odszranianie i odparowanie kondensatu za pomocą
gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne
wykonanie, gotowy do podłączenia.

2-door refrigerated counter suitable for pastry
tray EN 600x400mm EN4060, worktop with 50mm
backsplash, evaporator on the top inside, high
efficient forced air cycle system, electronic control,
automatic defrosting and evaporation of the
defrost water using hot gas, hygienic design,
ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
370 L
800 mm
°C 0 / +12
10 Par prowadnic
10 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
AKT EK824 6601
Z wlasnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop AKT EK824 6600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:
Zużycie energii / Energy consumption:

PLN

11.160,10.430,-

1400 x 800 x 850 mm (LxDxH)
440W / 230V
380W temp. odpar. -15°C / 250W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
3,25 kWh / 24 h

Nr artykułu / Art. No.
Z centralnym chłodzeniem z blatem / Remote cooling with worktop AKT ZK824 6601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu / Remote cooling without worktop AKT ZK824 6600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

Cena / Price

Cena / Price

PLN

10.400,9.670,-

1300 x 800 x 850 mm (LxWxH)
80W / 230V
310W temp. odpar. -15°C / 290W evap. temp. -15°C

Dopłaty / Extra cost
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Para prowadnic / Pair of L-trayslides

A700126

54,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm
Mobile on 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable

A700061

76,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych. Wszystkie podane ceny są cenami netto tzn. należy do nich doliczyć podatek VAT.

DoR

DoR

Dostępne od Ręki / Available At Hand

Dostępne od Ręki
Available At Hand

Przystępna cena, wysoka jakość i krótki czas dostawy, to filozofia naszego nowego programu
Dostępne od Ręki. Wszystkie zawarte w niniejszym katalogu urządzenia chłodnicze są stale
magazynowane i dostępne dla Państwa w krótkich terminach dostaw.
Affordable price, high quality and short delivery time - these are the features of our new programme,
Available At Hand. All of the cooling devices presented in the catalogue are permanently warehoused
and immediately available.

Szafy chłodnicze i mroźnicze / Refrigerators and freezers

OŚCI
NOW
S
NEW

Szafy chłodnicze i mroźnicze 410L / Refrigerators and freezers 410L
Monoblok - wnętrze wolne od parownika | Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | Sterowanie
elektroniczne z wyświetlaczem | Drzwi z zamkiem | Wersja urządzenia dla systemu centralnego chłodzenia- jako opcja
| Wersja z monoblokiem DOSTĘPNA Z MAGAZYNU
Monoblock - without an evaporator inside | Automatic defrosting and condensate evaporation | Electronic control with
display | Door with a lock | Optional: version for a central cooling system | Version with a monoblock AVAILABLE FROM
THE WAREHOUSE

Nowy czynnik chlodniczy R 290! / New refrigerant R290!
System
Monoblok
Monoblock
System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel
AISI 304

Urządzenie
wykonane ze stali
nierdzewnej
The device is made
of stainless steel

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Szafa chłodnicza GN 1/1 410L z własnym chłodzeniem
Refrigerator GN 1/1 410L Built-in cooling
AHK MN041 0001
Wymiary / Dimensions:
650x590x1900 mm (LxDxH)
Temperatura / Temperature:
°C +2 / +12
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: R290
Klasa energetyczna / EEI:
C
Cena / Price:
5.360,- PLN
Szafa mroźnicza GN 1/1 410L z własnym chłodzeniem
Freezer GN 1/1 410L Built-in cooling
AHK MT041 0001
Wymiary / Dimensions:
650x590x1900 mm (LxDxH)
Temperatura / Temperature:
°C -15 / -22
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: R290
Klasa energetyczna / EEI:
F
Cena / Price:
6.220,- PLN

All provided prices are net (excl. VAT) i.e. VAT should be added. We reserve the right to make technical changes and price
changes. We waive our responsibility for printing errors.
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Szafy chłodnicze i mroźnicze / Refrigerators and freezers

OŚCI
NOW
S
NEW

Szafy chłodnicze i mroźnicze 640L / Refrigerators and freezers 640L
Monoblok - wnętrze wolne od parownika | Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | Sterowanie
elektroniczne z wyświetlaczem | Drzwi z zamkiem | Wersja urządzenia dla systemu centralnego chłodzenia- jako opcja
| Wersja z monoblokiem DOSTĘPNA Z MAGAZYNU
Monoblock - without an evaporator inside | Automatic defrosting and condensate evaporation | Electronic control with
display | Door with a lock | Optional: version for a central cooling system | Version with a monoblock AVAILABLE FROM
THE WAREHOUSE
System
Monoblok
Monoblock
System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel
AISI 304

Urządzenie
wykonane ze stali
nierdzewnej
The device is made
of stainless steel

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Szafa chłodnicza GN 2/1 640L z własnym chłodzeniem
Refrigerator GN 2/1 640L Built-in cooling
AHK MN064 0001
Wymiary / Dimensions:
695x810x2020 mm (LxDxH)
Temperatura / Temperature:
°C +2 / +12
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: R134A
Klasa energetyczna / EEI:
C
Cena / Price:
5.320,- PLN
Szafa mroźnicza GN 2/1 640L z własnym chłodzeniem
Freezer GN 2/1 640L Built-in cooling
AHK MT064 0001
Wymiary / Dimensions:
695x810x2020 mm (LxDxH)
Temperatura / Temperature:
°C -15 / -22
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: R404A
Klasa energetyczna / EEI:
E
Cena / Price:
6.290,- PLN

Szafy chłodnicze i mroźnicze 700L / Refrigerators and freezers 700L
Monoblok - wnętrze wolne od parownika | Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | Sterowanie
elektroniczne z wyświetlaczem | Drzwi z zamkiem | Wersja urządzenia dla systemu centralnego chłodzenia- jako opcja
| Wersja z monoblokiem DOSTĘPNA Z MAGAZYNU
Monoblock - without an evaporator inside | Automatic defrosting and condensate evaporation | Electronic control with
display | Door with a lock | Optional: version for a central cooling system | Version with a monoblock AVAILABLE FROM
THE WAREHOUSE

Nowy czynnik chlodniczy R 290! - w opcji / New refrigerant R290! - option
System
Monoblok
Monoblock
System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel
AISI 304

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Czynnik chłodniczy R 290
cena na zapytanie
Refrigerant R 290
price on request
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Szafa chłodnicza GN 2/1 700L z własnym chłodzeniem
Refrigerator GN 2/1 700L Built-in cooling
AHK MN070 0001
Wymiary / Dimensions:
695x810x2020 mm (LxDxH)
Temperatura / Temperature:
°C -2 / +12
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: R134A
Klasa energetyczna / EEI:
C
Cena / Price:
6.610,- PLN
Szafa mroźnicza GN 2/1 700L z własnym chłodzeniem
Freezer GN 2/1 700L Built-in cooling
AHK MT070 0001
Wymiary / Dimensions:
695x810x2020 mm (LxDxH)
Temperatura / Temperature:
°C -15 / -22
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: R404A
Klasa energetyczna / EEI:
E
Cena / Price:
7.690,- PLN

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych. Wszystkie podane ceny są cenami netto tzn. należy do nich doliczyć podatek VAT.

Schładzarko-zamrażarki szokowe
Blast Chillers / Shock Freezers

OŚCI
NOW
S
NEW

Schładzarko-zamrażarka szokowa 5xGN 1/1 / Blast chiller / Shock freezer 5xGN 1/1
Schładzarko-zamrażarka szokowa 10xGN 1/1 / Blast chiller / Shock freezer 10xGN 1/1
Obudowa i komora wykonana ze specjalnego materiału PET z powłoką ochronną Silver-Ice, zawsze czysta i nie
pozostawiająca odcisków od palców | Izolacja poliuretanowa całościowo wtłaczana pod wysokim ciśnieniem |
Higieniczne wykonanie wnętrza komory urządzenia ułatwia utrzymanie czystości | W dolnej części wyjmowany pojemnik
ociekowy | Wentylator zainstalowany w tylnej ścianie. | Łatwy w demontażu stelaż dla pojemników GN.
Inside and outside made of special material PET with protective coating Silver-Ice, always clean and resistant
to fingerprints | Polyurethane insulation whole pressed under high pressure | Hygienic design the interior chamber of the
unit makes it easy to keep clean | Bottom with the outflow and with removable drain container | 2 Ventilators installed
on the back | Easy to dismantle GN container holder.
Funkcje i cykle:
r40'5J)"3%DZLMFTDIBE[BOJBT[PLPXFHP
rUZMLP)"3%DZLMT[PLPXFHP[BNSBȃBOJB
rTPOEBSE[FOJBKBLPTUBOEBSE

rQSPTUZTZTUFNTUFSPXBOJB 


Functions and cycles:
r40'5BOE)"3%CMBTUDIJMMJOHDZDMF
r)"3%4IPDLGSFF[JOH
r$PSFQSPCFBTBTUBOEBSE
r4JNQMFDPOUSPMTZTUFN

Pojemność 5 x GN 1/1 lub 5 x EN 60x40.
Głębokość pojemników 40mm.
Odstęp pomiędzy prowadnicami 50mm.

Capacity 5xGN 1/1 or 5 x EN 60x40.
Containers to 40mm depth.
The distance between the rails 50mm.

Pojemność 10 x GN 1/1 lub 10 x EN 60x40.
Głębokość pojemników 40mm.
Odstęp pomiędzy prowadnicami 50mm.

Capacity 10xGN 1/1 or 10 x EN 60x40.
Containers to 40mm depth.
The distance between the rails 50mm.

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Komora wewn.
wolna od parownika
Evaporator
free interior

Schładzarko-zamrażarka szokowa 5xGN 1/1 / EN 60x40
Blast chiller / Shock freezer 5xGN 1/1 / EN 60x40
ASK FMEQ0 511-FA
Wymiary zewn. / External dimensions:
760x700x830 mm (LxWxH)
Wymiary wewn. / Internal dimensions:
640x418xx340 mm (LxWxH)
Wydajność schładzania / Cooling efficiency: 15kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
Wydajność zamrażania / Freezing capacity: 10kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
Cena / Price:
12.690,- PLN

Schładzarko-zamrażarka szokowa 10xGN 1/1 / EN 60x40
Blast chiller / Shock freezer 10xGN 1/1 / EN 60x40
ASK FMEQ1 011-FA
Wymiary zewn. / External dimensions:
790x800x1630 mm (LxWxH)
Wymiary wewn. / Internal dimensions:
668x418x791 mm (LxWxH)
Wydajność schładzania / Cooling efficiency: 32kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
Wydajność zamrażania / Freezing capacity: 22kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
Cena / Price:
19.950,- PLN

All provided prices are net (excl. VAT) i.e. VAT should be added. We reserve the right to make technical changes and price
changes. We waive our responsibility for printing errors.
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Nasz program produktów dla branży HoReCa
Our product scheme for the HoReCa industry.
- szafy chłodnicze i mroźnicze / refrigerators and freezers
- stoły chłodnicze i mroźnicze / refrigerated and freezing counters
- barowe stoły chłodnicze / beverage counters
- schładzarki odpadów / solid waste refrigerators
- schładzarko-zamrażarki szokowe / blast chillers - shock freezers
- meble ze stali nierdzewnej AISI 304: (stoły robocze, zlewy, szafki, ect.)
stainless steel furniture AISI 304 (work tables, sinks, work units...)

Doradztwo, planowanie, montaż, przeszkolenie i serwis
poprzez Państwa regionalnego dystrybutora.
Consultancy, planning, installation, training and
maintenance by your local distributor.
KROSNO-METAL Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 7
Kamień 16m
PL 66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. +48 68 38 33 - 300
Fax. +48 68 38 33 - 301
e-mail: info@krosno-metal.pl

Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez VAT) tzn. należy do nich doliczyć podatek VAT.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, cenowych, jak również błędów i pomyłek drukarskich.
All provided prices are net (excl. VAT) i.e. VAT should be added.
We reserve the right to make technical changes and price changes. We waive our responsibility for printing errors.
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