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WOOD CASING:  
RAL OR WOOD STAINS
OBUDOWA 
DREWNIANA:  
RAL LUB BEJCA
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PASTRY COUNTERS
LADY CUKIERNICZE

 ECO-FRIENDLY 
W ZGODZIE Z NATURĄ

Our pastry counters will perfectly  
display your confectionery  
and bakery products. We ensure  
that the presentation and storage 
condition will keep goods in perfect 
condition and will reach their  
full sale potential. 

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT  
FOR VENTILATED PASTRY COUNTERS:
• Integral condensing unit
• 3 rows of highlighted shelves made of:  

glass or stainless steel (hot and self 
service version)

• Warm white lighitng on every shelf
• Sliding, double glass rear doors  

(except 60 version)
• Temperature range given for maximum  

ambient temperature of 25°C  
and relative humidity 60%

• Automatic defrosting
• Automatic condensate evaporation
• Refrigerating factor: R404A
• Voltage: ~230V/50Hz
• Values of daily consumption are provided  

for an evaporation temperature of –10°C  
and condensation temperature of +45°C

OPTIONS FOR ALL VENTILATED PASTRY 
COUNTERS:
• LED lighting
• Front glass secured by string
• Wheels
• Cash table
• Version for external condensing unit (AZ)  

– automatic water evaporation on request

Nasze lady cukiernicze doskonale nadają 
się do sprzedaży i prezentacji wyrobów 
cukierniczych oraz wypieków w cukierniach, 
piekarniach i innych punktach usługowych. 
Możliwości techniczne zapewniają najlepsze 
warunki do eksponowania Państwa 
produktów, a styl wykończenia i jakość 
urządzeń sprawi, że ekspozycja będzie 
wyjątkowo apetyczna. 

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ 
DLA LAD CUKIERNICZYCH NAWIEWOWYCH:
• Wbudowany agregat chłodniczy
• 3 rzędy podświetlonych półek:  

szklanych lub ze stali nierdzewnej  
(wersja grzewcza i otwarta)

• Ciepłe białe oświetlenie każdej półki
• Tylne drzwi zespolone, przesuwne  

(oprócz wersji 60)
• Zakres temperatur podany dla maksymalnej 

temperatury otoczenia +25°C oraz wilgotności 
względnej 60%.

• Automatyczne rozmrażanie
• Automatyczne odparowanie skroplin
• Czynnik chłodniczy: R404A
• Napięcie znamionowe: ~230V/50Hz
• Wartości dziennego zużycia energii podane  

są dla temperatur: odparowania –10°C,  
kondensacji +45°C

OPCJE DLA LAD CUKIERNICZYCH  
NAWIEWOWYCH:
• Oświetlenie LED
• Szkło frontowe zabezpieczone linką
• Kółka
• Stolik kasowy
• Wersja pod agregat zewnętrzny (AZ)  

– automatyczne odparowanie skroplin  
na życzenie
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• 3 versions: refrigerated (CH), hot (GR) and neutral (NE)
• Construction of powder coated steel
• Single front and side glasses
• Wooden casing
• Highlighted, non adjustable glass shelves
• Highlighted front 
• Finishes: gold, silver or black
• Temperature range: +6 ÷ +12°C / +40÷+90°C  

(hot version) on the shelf
• Humidity controller – Hygrostat (dryer)

OPTIONS:
• For individual decoration (DZ)
• Multiplexing 
• Ultrasonic humidifier
• For external condensing unit (AZ) – cooling power  

demand: 1000 W/1mr at evaporating temp. –10°C,  
and condenstation temp. of +45°C 

• Neutral corners

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• 3 wersje: chłodnicza (CH), grzewcza (GR) i neutralna (NE)
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Pojedyncza szyba frontowa i szyby boczne
• Obudowa drewniana
• Podświetlane półki szklane, nieregulowane
• Panel frontowy podświetlony
• Wykończenia: złote, srebrne lub czarne
• Zakres temperatur: +6 ÷ +12°C / +40 ÷ +90°C  

(wersja grzewcza) na półce
• Regulator wilgotności – Higrostat (osuszacz)

OPCJE: 
• Do zabudowy (DZ)
• Łączenie w ciągi
• Nawilżacz ultradźwiękowy
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie  

mocy chłodniczej: 1000 W/mb przy temp.  
odparowania –10°C i kondensacji +45°C 

• Narożniki neutralne

BELLISSIMA

TYPE / TYP
C-1 BL 

Length with 
sides* (mm)

Długość  
z bokami*  

(mm)

Depth  
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Useful 
surface (m2)
Powierzchnia 
użytkowa (m2)

Weight 
(kg) 

Ciężar 
(kg)

Daily 
consumption 

(kWh/24h)
Dzienne zużycie 
energii (kWh/24h)

90/CH, 90/GR, 
90 NE

945

890 1460±30**

1,6
180/

140/130
10,0/9,5 

/1,3

130/CH, 130/GR, 
130/NE

1345 2,4
240/

185/170
14,5/12,5 

/2,7

200/CH, 200/GR, 
200 NE

1995 3,5
310/

260/240
20,0/18,5 

/4,0

NW/90/NE 1310 2,0 130 1,5

NZ/90/NE 1420 1,6 130 1,5

NW/45/NE 1110 1,0 90 0,8

NZ/45/NE 1100 0,8 90 0,8

CH – refrigerated / chłodnicza, GR – hot / grzewcza, NE – neutral / neutralny
 * Side / Bok: 20 mm 
** Dimension given for the unit with the legs. / Podana wartość dotyczy urządzenia ze stopkami. 

Values are provided for an evaporation temp. of –10°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp.  
of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, 
temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• 3 versions: refrigerated (CH), hot (GR) and neutral (NE)
• Construction of powder-coated steel
• Wooden casing
• Highlighted, non adjustable glass shelves
• Side and front glasses: double with serigraphy
• Finishes: gold, silver or black
• Temperature range: +4 ÷ +10°C / +40 ÷ +90°C  

(hot version) on the shelf
• Humidity controller – Hygrostat (dryer)

OPTIONS:
• Highlighted front 
• For individual decoration (DZ)
• Ultrasonic humidifier (except CL 60)
• For external condensing unit (AZ) – cooling power  

demand: 1000 W/1mr at evaporating temp. –10°C  
and condenstation temp. of +45°C 

• Refrigerated and neutral corners

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• 3 wersje: chłodnicza (CH), grzewcza (GR) i neutralna (NE)
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Obudowa drewniana
• Podświetlane półki szklane, nieregulowane
• Szyby boczne i przednia zespolone z sitodrukiem
• Wykończenia: złote, srebrne lub czarne
• Zakres temperatur: +4 ÷ +10°C / +40 ÷ +90°C  

(wersja grzewcza) na półce
• Regulator wilgotności – Higrostat (osuszacz)

OPCJE: 
• Podświetlony front
• Do zabudowy (DZ)
• Nawilżacz ultradźwiękowy (z wyjątkiem CL 60)
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie mocy 

chłodniczej: 1000 W/mb przy temp. odparowania –10°C  
i kondensacji +45°C

• Narożniki chłodnicze i neutralne

TYPE / TYP
C-1 CL

Length with 
sides* (mm)

Długość  
z bokami* 

(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Useful 
surface (m2)
Powierzchnia 
użytkowa(m2)

Weight 
(kg) 

Ciężar 
(kg)

Daily consumption 
(kWh/24h)
Dzienne  

zużycie energii 
(kWh/24h)

60/CH, 60/GR, 
60/NE

645

850 1370±30**

1,0
130/ 
90/80

8,0/6,5 
/0,8

90/CH, 90/GR, 
90/NE

945 1,6
190/

135/120
10,0/9,5 

/1,3

130/CH, 130/GR, 
130/NE

1345 2,3
240/

210/190
14,5/12,5 

/2,7

NW/90/CH, 
NW/90/NE

1380 1,8 280/120 14,5/1,5

NZ/90/CH, 
NZ/90/NE

1400 1,8 280/120 14,5/1,5

7
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CH – refrigerated / chłodnicza, GR – hot / grzewcza, NE – neutral / neutralny
 * Side / Bok: 20 mm 
** Dimension given for the unit with the legs. / Podana wartość dotyczy urządzenia ze stopkami. 

Values are provided for an evaporation temp. of –10°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp.  
of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, 
temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of powder-coated steel
• Wooden casing
• Front and side glasses: double with serigraphy  

(silver or black)
• Highlighted, adjustable, glass shelves
• Silver or black finishes 
• Forced cooling
• Temperature range: +4 ÷ +10°C 
• Automatic water evaporation
• Humidity control – Hygrostat (dryer)
• LED lighting (except GR version)
• Glass top

OPTIONS:
• Highlighted bottom front
• Ultrasonic humidifier (except RF 60)
• For individual decoration)
• For external condensing unit – cooling power demand: 

1000 W/1mr at evaporating temp. –10°C  
and condenstation temp. of +45°C 

• Cash table

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Obudowa drewniana
• Szyby boczne i przednia zespolone z sitodrukiem  

(srebrny lub czarny)
• Półki szklane, regulowane, podświetlane 
• Profile srebrne lub czarne
• Chłodzenie wymuszone
• Zakres temperatur: +4 ÷ +10°C 
• Automatyczne odparowanie skroplin
• Regulacja wilgotności – Higrostat (osuszacz)
• Oświetlenie LED (oprócz wersji GR)
• Górny blat szklany

OPCJE:
• Podświetlony panel dolny
• Nawilżacz ultradźwiękowy (z wyjątkiem RF 60)
• Do zabudowy
• Pod agregat zewnętrzny – zapotrzebowanie mocy 

chłodniczej: 1000 W/mb przy temp. odparowania –10°C  
i kondensacji +45°C

• Stolik kasowy

RAFAELLO

TYPE / TYP
C-1 RF

Length with 
sides* (mm)

Długość  
z bokami* 

(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Useful 
surface (m2)
Powierzchnia 
użytkowa(m2)

Weight 
(kg) 

Ciężar 
(kg)

Daily consumption 
(kWh/24h)
Dzienne  

zużycie energii 
(kWh/24h)

60/CH, 60/GR, 
60/NE

645

860 1370±30**

1,0
140/100 

/90
8,5/7,0 

/0,8

90/CH, 90/GR, 
90/NE

945 1,6
200/140 

/125
11,0/10,0 

/1,3

130/CH, 130/GR, 
130/NE

1345 2,4
250/220 

/200
15,0/13,0 

/2,7

200/CH, 200/
GR, 200/NE

2000 3,7
320/280 

/260
20,0/17,0 

/4,0

CH – refrigerated / chłodnicza, GR – hot / grzewcza, NE – neutral / neutralny
 * Side / Bok: 20 mm  
** Dimension given for the unit with the legs. / Podana wartość dotyczy urządzenia ze stopkami. 

Values are provided for an evaporation temp. of –10°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp.  
of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, 
temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.

510

470

480

490

13
70

54
0

830

628120

860

85
0

36
5

860

ST



CARMELLADOLCE

ZDJECIE DOLCE

DOLCE

Pastry counters | Lady cukiernicze



11

14
00

 +
/-1

0

975

405

460

505

500

46
5

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of stainless steel
• Sides and roof of MDF (painted in RAL)
• Front and side glasses with black serigraphy 
• Highlighted, adjustable, glass shelves
• Forced cooling
• Temperature range: +2 ÷ +8°C 
• Automatic water evaporation
• Humidity control – Hygrostat (dryer)
• Maintenance-free condenser
• LED lighting

OPTIONS:
• For external condensing unit – cooling power  

demand 1000 W/mb at evaporating temperature  
temp. of –10°C and condensation temp. of +45°C 

• Cash table
• Ultrasonic humidifier (only 130/CH)
• Multiplexing

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja z blachy nierdzewnej
• Boki i daszek z płyty MDF (kolory wg palety RAL)
• Szyby boczne i przednia zespolone  

z czarnym sitodrukiem
• Półki szklane, podświetlone, regulowane 
• Chłodzenie wymuszone
• Zakres temperatur: +2 ÷ +8°C 
• Automatyczne odparowanie skroplin
• Regulacja wilgotności – higrostat (osuszacz)
• Skraplacz bezobsługowy
• Oświetlenie LED

OPCJE:
• Pod agregat zewnętrzny – zapotrzebowanie mocy  

chłodniczej: 1000 W/mb przy temp. odparowania –10°C  
i kondensacji +45°C

• Stolik kasowy
• Nawilżacz ultradźwiękowy (tylko 130/CH)
• Łączenie w ciągi

TYPE 
TYP 

C-1 DC

Length with sides* (mm)
Długość z bokami* (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Useful surface (m2)
Powierzchnia użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

90/CH, 90/NE 965

975 1400±10

1,6 200/140 11,0/1,3

130/CH, 130/NE 1365 2,4 250/190 15,0/2,7

90/NZ/NE 1410 3,5 300 1,5

DOLCE

CH – refrigerated / chłodnicza, NE – neutral / neutralny 
* Side / Bok: 40 mm

Values are provided for an evaporation temp. of –10°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane  
dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• 3 versions: refrigerated (CH), hot (GR, only in 140)  

and neutral (NE) 
• Construction of stainless steel
• Wooden casing 
• Lift up system of front glass
• Front and side glasses with silver or black serigraphy
• Hightlighted adjustable shelves 
• Bottom decks on tray slide
• Wheels
• Temperature range: +6 ÷ +12°C 
• Humidity controller – Hygrostat (dryer)

OPTIONS:
•  Ultrasonic humidifier (only in 140CH version)
• For external condensing unit (AZ) – cooling power 

demand: 1000 W/1mr at evaporating temp. –10°C  
and condensation temp. of +45°C

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• 3 wersje: chłodnicza (CH), grzewcza (GR, tylko 140)  

i neutralna (NE) 
• Konstrukcja z blachy nierdzewnej
• Obudowa drewniana
• Szyba przednia na teleskopie 
• Szyby boczne i przednia ze srebrnym  

lub czarnym sitodrukiem
• Podświetlane półki regulowane 
• Dolne półki na prowadnicach
• Kółka
• Zakres temperatur: +6 ÷+12°C 
• Regulator wilgotności – Higrostat (osuszacz)

OPCJE: 
• Nawilżacz ultradźwiękowy (tylko w wersji 140CH)
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie mocy 

chłodniczej: 1000 W/mb przy temp. odparowania –10°C 
i kondensacji +45°C 

TYPE / TYP 
C-1 MG

Length  
(mm)

Długość  
(mm)

Depth  
(mm) 

Głębokość  
(mm)

Height  
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Useful 
surface (m2)
Powierzchnia 

użytkowa 
(m2)

Weight  
(kg) 

Ciężar  
(kg)

Daily 
consumption 

(kWh/24h)
Dzienne zużycie 
energii (kWh/24h)

90/CH, 90/NE 940

850 1350

1,5 200/140 10,0/1,3

140/CH, 140/GR, 
140/NE 

1440 2,5
280/210

/200
14,0/13,0

/2,7

MAGNUM

CH – refrigerated / chłodnicza, GR – hot / grzewcza, NE – neutral / neutralna

Values are provided for an evaporation temp. of –15°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp.  
of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, 
temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.
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CH – refrigerated / chłodnicza, NE – neutral / neutralna 
* Side / Bok: 20 mm

Values are provided for an evaporation temp. of –15°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp.  
of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, 
temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.

15

CAPRI

CLASSIC

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• 3 versions: refrigerated (CH), hot (GR)  

and neutral (NE) 
• Construction of galvanized steel
• Version for individual decoration (DZ) 
• Toughened, flat glasses 
• Stainless steel exposition trays
• Highlighted exposition part
• Stainless steel worktop
• Rear Plexiglas’s shutter
• Socket under the worktop
• Forced cooling 
• Temperature range +2 ÷+8°C 
• Automatic condensate evaporation

OPTIONS:
• Multiplexing
• LED lighting
• Glass shelf
• Plexiglas separators
• Stainless steel shelf for a customer 
• 2-steps tray
• Sliding stainless steel shelf for worktop
• For external condensing unit (AZ): cooling power 

demand: 550 W/1mr at evaporating temp. –10°C  
and condensation temp. of +45°C

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• 3 wersje: chłodnicza (CH), grzewcza (GR) 

 i neutralna (NE)
• Konstrukcja z blachy ocynkowanej
• Wersja do zabudowy (DZ) 
• Szkło hartowane, proste
• Tacki ekspozycyjne ze stali nierdzewnej
• Oświetlenie części ekspozycyjnej
• Blat ze stali nierdzewnej
• Przesłona nocna z pleksi
• Gniazdko elektryczne pod blatem
• Chłodzenie wymuszone
• Zakres temperatur: +2 ÷ +8°C 
• Automatyczne odparowanie skroplin

OPCJE: 
• Łączenie w ciągi
• Oświetlenie LED
• Półka szklana
• Przegrody z pleksi
• Półka ze stali nierdzewnej dla klienta 
• Tacka 2-stopniowa
• Półka przesuwna ze stali nierdzewnej na blat  

(na kasę/wagę)
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie mocy 

chłodniczej 550 W/mb przy temp. odparowania –10°C  
i kondensacji +45°C 
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CP NE

TYPE / TYP 
 C-1 CP

Length with 
sides*(mm) 

Długość  
z bokami* 

(mm)

Depth  
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Useful 
surface (m2)
Powierzchnia 
użytkowa (m2)

Weight  
(kg) 

Ciężar  
(kg)

Daily 
consumption 

(kWh/24h)
Dzienne 

zużycie energii 
(kWh/24h)

90/CH, 90/GR,
90/NE

900

900 1200

0,5
135/125

/115
10/–/0,33

125/CH, 125/GR
125/NE

1250 0,7
165/150

/140
14/–/0,4

NZ/NE 1200 0,9 220 0,6

NEW
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Versions: refrigerated – self-service: CH/O  

and CH/O/DU, hot self-service (GR/O) 
• Construction of stainless steel
• Double glass sides with silver serigraphy
• Perforated, stainless steel back panel hinged doors  

at the back (CH/O and GR/O) 
• Hinged doors at the back (CH/O/DU)
• Temperature range: +4 +10°C / +40 +90°C  

(hot version) on the shelf

OPTIONS:
• Wooden casing (OD)
• For external condensing unit (AZ) – cooling power  

demand: for closed version: 850 W/1mr at evaporating  
temp. –10°C for self-service version: 1100 W/1mr  
at evaporating temp. –10°C and condensation  
temp. of +45°C

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Wersje: chłodnicza – samoobsługowa CH/O i CH/O/DU,  

grzewcza samoobsługowa (GR/O)
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej 
• Szyby boczne zespolone ze srebrnym sitodrukiem
• Plecy ze stali nierdzewnej, perforowanej  

w wersji samoobsługowej
• Drzwi uchylne z tyłu (CH/O/DU)
• Zakres temperatur: +4 ÷ +10°C / +40 ÷ +90°C  

(wersja grzewcza) na półce

OPCJE: 
• Obudowa drewniana (OD)
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie mocy 

chłodniczej: dla wersji zamkniętej: 850 W/mb  
przy temp. odparowania –10°C dla wersji  
samoobsługowej: 1100 W/mb przy temp.  
odparowania –10°C i kondensacji +45°C 

800

42
5

1 
36

0

425

515

440

380

280

CH/O

CH – refrigerated / chłodnicza, GR – hot / grzewcza  
** Dimension given for the unit with the legs. / Podana wartość dotyczy urządzenia ze stopkami. 
 
Values are provided for an evaporation temp. of –10°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane  
dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.

TYPE / TYP 
 C-1 VN/O

Length (mm)  
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Useful surface (m2)
Powierzchnia 
użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

60/CH/O,  
60/CH/O/DU,  

60/G/O
600

800 1360±30*

0,9 110/90 10,5/6,5

90/CH/O,  
90/CH/O/DU,

90/G/O
900 1,4 140/120 13,0/9,5

120/CH/O,  
120/CH/O/DU,

120/G/O
1200 1,8 180/150 15,5/12,5

425

440

380

280

455

800

1 
36

0

42
5

GR/O



17

425

440

380

280

455

42
5

800

1 
36

0

1150

800

535

45°

75
0

NW

GR/Z

1 150

75
0

535

80
0

45°
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VIENNA Z

TYPE / TYP 
C-1 VN/Z

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Useful surface (m2)
Powierzchnia użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

60/CH/Z, 60/GR/Z, 60/NE/Z 600

800 1360±30*

0,9 115/95 10,5/6,5

90/CH/Z, 90/GR/Z, 90/NE/Z 900 1,4 145/125 13,0/9,5

1120/CH/Z, 120/GR/Z, 120/NE/Z 1200 1,8 185/155 15,5/12,5

NW/45/CH, NZ/45/CH 1150 1,1/0,9 130 10,0/10,0

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• 3 versions:  

– refrigerated (CH/Z)  
– hot (GR/Z) 
– neutral (NE/Z)

• Construction of stainless steel
• Side and front glasses: 

double with silver serigraphy
• Temperature range: +4 +10°C / +40 +90°C  

(hot version) on the shelf

OPTIONS:
• Wooden casing (OD)
• Ultrasonic humidifier (except VN 60) 
• For external condensing unit (AZ) – cooling power demand:  

for closed version: 850 W/1mr at evaporating temp. –10°C  
for self-service version: 1100 W/1mr at evaporating  
temp. –10°C and condensation temp. of +45°C

• Refrigerated corners

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• 3 wersje:  

– chłodnicza (CH/Z) 
– grzewcza (GR/Z) 
– neutralna (NE/Z)

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej 
• Szyby boczne i przednie zespolone  

ze srebrnym sitodrukiem
• Zakres temperatur: +4 ÷ +10°C / +40 ÷ +90°C  

(wersja grzewcza) na półce

OPCJE: 
• Obudowa drewniana (OD)
• Nawilżacz ultradźwiękowy (z wyjątkiem VN 60) 
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie  

mocy chłodniczej: dla wersji zamkniętej: 850 W/mb  
przy temp. odparowania –10°C dla wersji  
samoobsługowej: 1100 W/mb przy temp.  
odparowania –10°C i kondensacji +45°C

• Narożniki chłodnicze

CH – refrigerated / chłodnicza, GR – hot / grzewcza, Z – closed / zamknięta, NE – neutral / nautralna
** Dimension given for the unit with the legs. / Podana wartość dotyczy urządzenia ze stopkami.  

Values are provided for an evaporation temp. of –10°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane  
dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.
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R-1 BG O + C-1 BG Z

BERGEN O

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• 2 versions: refrigerated (CH), hot (GR)
• Construction of stainless steel
• Double glass sides with PCV finishing
• 3 rows of adjustable shelves 
• Highlighted shelves 
• Temperature range +2 ÷ +10°C / +40 ÷ +90°C  

(GR version) on shelf
• Automatic condensate evaporation
• Access to condenser from the front

OPTIONS:
• Made of powder-coated steel 
• Wooden front panel
• For external condensing unit (AZ) – cooling power 

demand: 1200 W/mr at evaporating temp of –10°C  
and condensation temp. of +45°C

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• 2 wersje: chłodnicza (CH), grzewcza (GR) 
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej
• Szyby boczne zespolone z wykończeniem PCV
• 3 rzędy regulowanych półek 
• Podświetlone półki
• Zakres temperatur: +2 ÷ +10°C / +40 ÷ +90°C  

(wersja GR) na półce
• Automatyczne odparowanie skroplin
• Dostęp do skraplacza od frontu

OPCJE: 
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Front z pyty MDF
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie mocy 

chłodniczej 1200 W/mb dla temp odparowania –10°C 
 i kondensacji +45°C

TYPE / TYP
R-1 BG O

Length with sides* (mm)
Długość z bokami* (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Useful surface (m2)
Powierzchnia użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

90/CH/O 900
770 1305±30

1,1 160 12,0

90/GR/O 900 1,1 120 10,5

CH – refrigerated / chłodniczy, GR – hot / grzewczy

520
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770

280

200

340

GR
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• 3 versions: refrigerated (CH), hot (GR)  

and neutral (NE)
• Construction of stainless steel
• Double front glass with silver serigraphy 
• Double side glasses with PCV finishing
• Adjustable shelves
• Temperature range: +2 ÷+10°C / +40 ÷+90°C  

(hot version) on the shelf
• Access to condenser from the front

OPTIONS:
• Construction of powder-coated steel
• Wooden front panel
• For external condensing unit (AZ) – cooling power 

demand: 900 W/mr at evaporating temp of –10°C  
and condensation temp. of +45°C

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• 3 wersje: chłodnicza (CH), grzewcza (GR)  

i neutralna (NE)
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej
• Szyba przednia zespolona ze srebrnym sitodrukiem
• Szyby boczne zespolone z wykończeniem PCV
• Regulowane półki
• Zakres temperatur: +2 ÷ +10°C / +40 ÷ +90°C  

(wersja grzewcza) na półce
• Dostęp do skraplacza od frontu

OPCJE: 
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Panel przedni drewniany
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie mocy 

chłodniczej 900 W/mb dla temp odparowania –10°C  
i kondensacji +45°C 

BERGEN Z
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GR

CH – refrigerated / chłodnicza, GR – hot / grzewcza, NE – neutral / neutralna  

TYPE / TYP 
 C-1 BG/Z

Length (mm)  
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Useful surface (m2)
Powierzchnia użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

90/CH

900 770 1305±30

1,1 170 10,0

90/GR 1,1 130 9,5

90/NE 1,1 130 1,3
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TYPE / TYP 
 R-1 TS O

Length (mm)  
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Useful surface (m2)
Powierzchnia użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

60/CH/O,  
60/GR/O

600

750 1395±30

0,8 120/70 13,7/6,5

90/CH/O,
90/GR/O

900 1,3 150/100 14,3/9,5

120/CH/O,
120/GR/O

1200 1,8 190/130 16,5/12,5

Values are provided for an evaporation temp. of –10°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane 
dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of stainless steel
• Double glass sides
• 3 rows of adjustable shelves
• Highlighted shelves LED
• Epos ticket strips
• Forced cooling
• Temperature range: 0 ÷ +6°C
• Automatic defrosting 
• Automatic water evaporation 
• Access to condenser from the front

OPTIONS:
• For external condensing unit – cooling power  

demand: 1350 W/1mr at evaporating temp. –10°C
• Decorative wooden panel

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej
• Szyby boczne zespolone
• 3 rzędy regulowanych półek
• Podświetlone półki LED 
• Listwy cenowe
• Chłodzenie wymuszone
• Zakres temperatur: 0 ÷ +6°C
• Automatyczne rozmrażanie
• Automatyczne odparowanie skroplin
• Dostęp do skraplacza od frontu

OPCJE: 
• Pod agregat zewnętrzny – zapotrzebowanie  

mocy chłodniczej: 1350 W/mb przy temp.  
odparowania –10°C

• Ozdobny panel drewniany

TOSTI O

R-1 TS 90 O SP

R-1 TS 90 O SG
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CH – refrigerated / chłodnicza, GR – hot / grzewcza

Values are provided for an evaporation temp. of –10°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane  
dla temp. odparowania –10°C, skraplania +45°C, temp. otoczenia +25°C, wilgotności względnej 60%.

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of stainless steel
• Side and front double glasses with  

silver serigraphy
• 3 rows of adjustable shelves 
• Highlighted shelves LED
• Epos ticket strips
• Forced cooling
• Temperature range: 0 ÷ +6°C
• Automatic defrosting 
• Automatic water evaporation 
• Access to condenser from the front 

OPTIONS: 
• For external condensing unit – cooling  

power demand: 800 W/1mr at evaporating  
temp. –10°C and condensation temp. of +45°C

• Decorative wooden panel 

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej
• Szyby boczne i przednia zespolone  

ze srebrnym sitem
• 3 rzędy regulowanych półek
• Podświetlone półki LED 
• Listwy cenowe
• Chłodzenie wymuszone
• Zakres temperatur: 0 ÷ +6°C
• Automatyczne rozmrażanie
• Automatyczne odparowanie skroplin
• Dostęp do skraplacza od frontu

OPCJE: 
• Pod agregat zewnętrzny – zapotrzebowanie  

mocy chłodniczej: 800 W/mb przy temp.  
odparowania –10°C i +45°C kondensacji

• Ozdobny panel drewniany

TOSTI Z

TYPE / TYP 
 C-1 TS Z

Length (mm)  
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Useful surface (m2)
Powierzchnia użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

60/CH, 60/GR, 60/NE 600

750 1395

0,8 140/90/90 9/6,5/0,5

90/CH, 90/GR, 90/NE 900 1,3 170/120/120 10,5/9,5/1,1

120/CH, 120/GR, 120/NE 1200 1,8 210/150/150 13/12,5/1,6
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TYPE / TYP 
C-1 NG

Length with sides* (mm)
Długość z bokami* (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Useful surface (m2)
Powierzchnia użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)**
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)**

130/100 1300

980 1350±30

2,0 170 5,8

160/100 1600 2,5 200 6,5

190/100 1900 3,0 230 9,5

210/100 2080 3,3 250 11,0

NUGATTI

91
0

52
0

850

980

420

400

220*

220*

91
0

52
0

13
50

850

980

250

* PÓŁKI NIE CHŁODZONE

 * Side / Bok: 50 mm
** Values are provided for an evaporation temp. of –25°C and condensation temp. of +45°C. / Wartości podane są dla temperatur: odparowania –25°C, 

kondensacji +45°C.

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of powder-coated steel
• ABS sides
• 3 rows of highlighted glass shelves  

(2 top non refrigerated)
• Stainless steel exposition drawers
• Automatic defrosting
• Plexiglas night curtain
• Wood-like front panel
• Gravity cooling 
• Temperature range: +4 ÷ +12°C (for maximum  

ambient temp. of 25ºC and relative humidity 60%)

OPTIONS:
• LED lighting
• Multiplexing
• For external condensing unit (AZ)  

– cooling power demand: 250 W/1mr at evaporating  
temp. –25°C and condensation temp. of +45°C

• Cash table

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Boki z płyty ABS
• 3 rzędy podświetlonych półek szklanych  

(2 górne niechłodzone)
• Szuflady ekspozycyjne ze stali nierdzewnej
• Automatyczne odszranianie
• Przesłona nocna z pleksi
• Front z okleiny drewnopodobnej
• Chłodzenie grawitacyjne
• Zakres temperatur: +4 ÷ +12°C (dla max. temp.  

otoczenia +25°C oraz wilgotności względnej 60%)

OPCJE: 
• Oświetlenie LED
• Łączenie w ciągi
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie  

mocy chłodniczej: 250 W/mb przy temp.  
odparowania –25°C i kondensacji +45°C 

• Stolik kasowy
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DOLCE 
RACK WITH FIREPLACE / REGAŁ Z KOMINKIEM 

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of power-coated steel 
• Unadjustable wooden shelves
• Półki drewniane nieregulowane
• LED lighting
• 4 rows of flap doors on the front
• Rack without fireplace 

OPTIONS:
• Fireplace

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
• Półki drewniane nieregulowane
• Oświetlenie LED
• Klapki uchylne na froncie
• Regał bez kominka 

OPCJE: 
• Kominek

TYPE  
TYP

R-1 NE

Length (mm) 
Długość (mm) 

Depth (mm) 
Głębokość (mm)  

Height (mm) 
Wysokość (mm) 

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption 
(kWh/24h) 

Dzienne zużycie energii 
(kWh/24h)

65 650 975 1700±30 85 0,5

Values are provided for units without sides. Length with sides is 960 mm and 1360 mm. / Podana wartość 
dotyczy urządzenia bez boków. Długość urządzenia z bokami wynosi 960 mm oraz 1360 mm.

NEW
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of stainless steel
• Highlighted, adjustable shelves made  

of powder coated-steel (gold, silver or black)
• Cupboard with sliding doors 
• MDF sides
• LED lighting 

OPTIONS:
• Wooden shelves
• Bread baskets

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja z blachy
• Regulowane, podświetlane półki z blachy  

malowanej proszkowo (złote, srebrne lub czarne)
• Szafka z drzwiami przesuwnymi 
• Boki z MDF
• Oświetlenie LED 

OPCJE: 
• Drewniane półki
• Kosze na chleb

TYPE  
TYP

R-1 NE

Length (mm) 
Długość (mm) 

Depth (mm) 
Głębokość (mm) 

Height (mm) 
Wysokość (mm) 

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption 
(kWh/24h) 

Dzienne zużycie energii 
(kWh/24h)

90 900
830 2130±30

90 1,3

130 1300 120 2,7

Values are provided for units without sides. Length with sides is 960 mm and 1360 mm. / Podana wartość 
dotyczy urządzenia bez boków. Długość urządzenia z bokami wynosi 960 mm oraz 1360 mm.

605

505

405

555

830

2 
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DOLCE NE 
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of powder-coated steel
• Wooden casing 
• Glass shelves
• Vertical lighting 
• Stainless steel chamber
• Hinged doors
• Forced cooling
• Temperature range: +4 ÷ +12°C  

(for max ambient temp. of +25°C  
and relative humidity of 60%)

• Automatic condensate evaporation 

OPTIONS:
• Rotating shelves (PO)
• LED lighting

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Obudowa drewniana
• Półki szklane
• Oświetlenie pionowe
• Komora ze stali nierdzewnej
• Drzwi uchylne
• Chłodzenie wymuszone
• Zakres temperatur: +4 ÷ +12°C  

(dla max temp. otoczenia +25°C  
oraz wilgotności względnej 60%)

• Automatyczne odparowanie skroplin

OPCJE: 
• Półki obrotowe (PO) 
• Oświetlenie LED

BELLISSIMA CUPBOARD / SZAFA

 * For version with rotating shelves. / Dotyczy wersji z półkami obrotowymi.
** Values are provided for an evaporation temp. of –10°C and condensation temp. of +45°C. 
   / Wartości podane są dla temperatur: odparowania –10°C, kondensacji +45°C.

TYPE 
TYP
SZ-1 
BL

Length  
(mm) 

Długość 
(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Shelf 
dimension 

(mm)
Wymiary  

półki (mm)

Useful  
surface (m2)
Powierzchnia  

użytkowa 
(m2)

Weight 
(kg) 

Ciężar 
(kg)

Daily 
consumption 

(kWh/24h) 
Dzienne 

zużycie energii 
(kWh/24h)

80 790 790 1940±30
610×490  
/ Ø500*

1,5 150/160* 13,5 /14,5*

an option: Modern version 
/ opcja: wersja Modern
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BELLISSIMA RACK / REGAŁ
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of MDF
• Shelves of powder-coated steel 
• Highlighted, adjustable shelves:  

gold, silver or black
• Highlighted logo
• Cupboard with sliding doors

OPTIONS:
• Wooden shelves 
• Mirrored back panel
• Baskets for bread
• Corner pastry rack

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja z MDF
• Regulowane półki z blachy malowanej proszkowo
• Półki: złote, srebrne lub czarne,  

regulowane, podświetlone
• Podświetlone logo
• Szafka z drzwiami przesuwnymi

OPCJE: 
• Drewniane półki
• Lustrzane plecy
• Kosze na chleb
• Narożny regał cukierniczy

BELLISSIMA RACK / REGAŁ

620

620

620

620

600

57
5

2 
27

5

880/1180

900/1200

TYPE  
TYP

R-1 BL

Length (mm) 
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm) 

Height (mm) 
Wysokość (mm) 

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption 
(kWh/24h) 

Dzienne zużycie  
energii (kWh/24h)

90 900

700 2155±30

90 0,55

120 1200 110 0,71

NW 930×930 150 0,90



WOODEN CASING / RAL
OBUDOWA DREWNIANA / RAL

RAL

COLORS / KOLORYSTYKA:

WOODEN CASING / RAL
OBUDOWA DREWNIANA / RAL



ICE-CREAM DISPLAYS
KONSERWATORY  

DO LODÓW

Ice-cream displays are advance 
devices to help you to present and sell 
your delicious products. The various 
design allows cabinets to fit any type  
of interior depending on your space 
capability and needs.

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT  
FOR ICE-CREAM DISPLAYS:
• Integral condensing unit
• Stainless steel worktop (except Magnum 

– granite worktop)
• Highlighted exposition
• Digital controller
• Automatic defrosting
• Automatic condensate evaporation
• Refrigerating factor: R404A/R290
• Voltage: ~230V/50Hz

Konserwatory do lodów to bardzo 
zaawansowane technologicznie  
urządzenia, które służą do sprzedaży  
lodów oraz do ich ekspozycji  
w najlepszych warunkach.  
Zróżnicowany design pozwala  
na dopasowanie produktu  
do każdego rodzaju wnętrza. 

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ 
DLA KONSERWATORÓW: 
• Wbudowany agregat chłodniczy
• Blat inox (za wyjątkiem Magnum – granit)
• Oświetlenie ekspozycji
• Elektroniczny sterownik
• Automatyczne odszranianie
• Automatyczne odparowanie skroplin
• Czynnik chłodniczy: R404A/R290
• Napięcie znamionowe: ~230V/50Hz

 ECO-FRIENDLY 
W ZGODZIE Z NATURĄ
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CORNETTI

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Forced cooling
• Construction of powder-coated steel
• Front made of powder-coated steel,  

perforated, higlighted
• MDF sides 
• Side glass with heater
• Plexiglas night curtain
• IV climatic class
• Temperature range: –12°C ÷ –22°C
• Wheels

OPTIONS:
• LED lighting 
• Containars
• Spoon washer
• Granite worktop
• Wooden casing

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Chłodzenie wymuszone
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Front z blachy malowanej proszkowo,  

perforowany, podświetlany
• Boki z płyty MDF
• Boki szklane z grzałką
• Przesłona z pleksi uchylnej
• IV klasa klimatyczna
• Zakres temperatur: –12°C ÷ –22°C
• Kółka

OPCJE:
• Oświetlenie LED
• Kuwety na lody
• Płuczka
• Blat z granitu
• Obudowa drewniana

TYPE / TYP
K-1 CR

Length  
with sides*  

(mm)
Długość  
z bokami*  

(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Containers quantity**  
(pcs.)  

Ilość pojemników** 
(szt.)

Weight 
(kg) 

Ciężar 
(kg)

Daily consumption  
(kWh/24h) 

Dobowe zużycie energi 
(kWh/24h)

Electrical input power (W):
cooling/defrosting  

Moc przyłączeniowa (W):  
chłodzenie /odszranianie

7 1060
865 1300

7 160 12,5 950/2040

10 1400 10 190 16,0 1100/2600

* Side / Bok: 30 mm ** For containers / Na pojemniki 165×360×120 (h) mm – 5,2 l
 
Values are provided for an evaporation temp. of –35°C condensation temp. of +45°C, ambient temp. of +30°C and relative humidity of 55%. / Wartości podane  
dla temperatur: odparowania –35°C skraplania +45°C, temp. otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%.

an option / opcja
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SORBETTI

* Side / Bok: 30 mm ** For containers / Na pojemniki 165×360×120 (h) mm – 5,2 l
 
Values are provided for an evaporation temp. of –35°C condensation temp. of +45°C, ambient temp. of +30°C and relative humidity of 55%. / Wartości podane  
dla temperatur: odparowania –35°C skraplania +45°C, temp. otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%.

TYPE / TYP
K-1 SR

Length  
with sides*  

(mm)
Długość  
z bokami*  

(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Containers quantity**  
(pcs.)  

Ilość pojemników** 
(szt.)

Weight  
(kg) 

Ciężar  
(kg)

Daily consumption  
(kWh/24h) 

Dobowe zużycie energii 
(kWh/24h)

Electrical input power (W):
cooling/defrosting  

Moc przyłączeniowa (W):  
chłodzenie /odszranianie

10 1020

1100 1360

2×5 190 18,0 1300/2800

12 1220 2×6 200 24,0 1300/2800

16 1540 2×8 250 26,0 1400/3500

20 1840 2×10 300 30,0 1600/4200

24 2400 4×6 370 48,0 2×1300/2×2800

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Forced cooling
• Construction of powder-coated steel
• MDF sides and front
• Side glass with heater
• Silver finishing
• Night blind
• IV climatic class
• Temperature range: –12°C ÷ –22°C
• Wheels

OPTIONS:
• Higlighted Plexiglas front
• Water cooled condenser (SW)
• Containars
• Spoon washer
• Granite worktop

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Chłodzenie wymuszone
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Boki i front z płyty MDF
• Boki szklane z grzałką
• Wykończenie srebrne
• Roleta
• IV klasa klimatyczna
• Zakres temperatur: –12°C ÷ –22°C
• Kółka

OPCJE: 
• Front podświetlony z pleksi
• Skraplacz wodny (SW)
• Kuwety na lody
• Płuczka
• Blat z granitu
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TYPE / TYP
K-1 BT

Length  
with sides*  

(mm)
Długość  
z bokami*  

(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Containers quantity**  
(pcs.)  

Ilość pojemników** 
(szt.)

Weight 
(kg) 

Ciężar 
(kg)

Daily consumption 
(kWh/24h) 

Dobowe zużycie energii 
(kWh/24h)

Electrical input power (W):
cooling/defrosting  

Moc przyłączeniowa (W):  
chłodzenie /odszranianie

12 1160

1150 1310

2×6 200 26,0 1100/2600

18 1660 2×9 280 29,0 1500/3300

24 2260 4×6 370 52,0 2×1100/2×2600

BISCOTTI

* Side / Bok: 30 mm ** For containers / Na pojemniki 165×360×120 (h) mm – 5,2 l
 
Values are provided for an evaporation temp. of –35°C condensation temp. of +45°C, ambient temp. of +30°C and relative humidity of 55%. / Wartości podane 
dla temperatur: odparowania –35°C skraplania +45°C, temp. otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%.

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Forced cooling
• Construction of powder-coated steel
• MDF sides and front
• Side and front glasses with heater
• Side and front glasses with silver serigraphy 
• Night blind
• IV climatic class
• Wheels

OPTIONS:
• Higlighted Plexiglas front
• Water cooled condenser (SW)
• Lift up system of front glass (TL)
• Spoon washer
• Granite worktop

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Chłodzenie wymuszone
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Boki i front z płyty MDF
• Boki szklane i szyba frontowa z grzałką
• Szyba frontowa i boczne ze srebrnym sitodrukiem
• Roleta
• IV klasa klimatyczna
• Kółka

OPCJE: 
• Front podświetlony z pleksi
• Skraplacz wodny (SW)
• Szyba frontowa na teleskopie (TL)
• Płuczka
• Blat z granitu



DOLCE ICE
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* Side 40 mm / Bok 40 mm ** For containers / Na pojemniki 165×360×120 (h) – 5,2 l
 
Values are provided for an evaporation temp. of –35°C condensation temp. of +45°C, ambient temp. of +30°C and relative humidity of 55%. / Wartości podane  
dla temperatur: odparowania –35°C skraplania +45°C, temp. otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%.

TYPE / TYP
K-1 RK

Length* 
(mm)

Długość* 
(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Containers  
quantity** (pcs.)  

Ilość pojemników** 
(szt.)

Weight  
(kg) 

Ciężar  
(kg)

Daily consumption 
(kWh/24h) 

Dobowe zużycie 
energii(kWh/24h)

Electrical input power:
cooling/defrosting (W) 

Moc przyłączeniowa (W):
chłodzenie /odszranianie

12 1180

1240 1400

2×6 270 22,0 1500/2600

18 1680 2×9 330 24,0 1800/3300

24 2280 4×6 500 44,0 2×1500/2×2600

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of stainless steel
• MDF sides and roof
• Sides and front double glass with black serigraphy
• Granite worktop – Strzegom
• Night blind
• Wheels
• Forced cooling
• IV climatic class 
• Temperature range –12÷ –22°C

OPTIONS:
• Water cooled condenser (SW)
• Containars
• Spoon washer
• Granite worktop

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja z blachy nierdzewnej
• Boki i daszek z płyty MDF
• Boki szklane i szyba frontowa ze szkła  

zespolonego z czarnym sitodrukiem
• Blat granitowy – granit Strzegom
• Roleta
• Kółka
• Chłodzenie wymuszone
• IV klasa klimatyczna
• Zakres temperatur : –12 ÷ –22°C

OPCJE:
• Skraplacz wodny (SW)
• Kuwety na lody
• Płuczka
• Blat z granitu

DOLCE ICE
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MAGNUM ICE

TYPE / TYP
K-1 MGI

Length 
(mm)

Długość 
(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Containers  
quantity* (pcs.)  

Ilość pojemników* 
(szt.)

Weight  
(kg) 

Ciężar  
(kg)

Daily consumption  
(kWh/24h) 

Dobowe zużycie energii
(kWh/24h)

Electrical input power (W):
cooling/defrosting  

Moc przyłączeniowa (W):  
chłodzenie /odszranianie

12 1160

1150 1310

2×6 250 26,0 1500/2600

18 1660 2×9 330 29,0 1800/3300

24 2260 4×6 480 52,0 2×1500/ 2×2600

17/NZ 90° 1750 17 370 45,0 2550/3900

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Forced cooling
• Construction of stainless steel
• MDF sides and front
• Side and front glasses with heater 
• Side and front glasses with silver or black serigraphy
• Lift up system of front glass 
• Granite worktop – Strzegom
• Night blind
• IV climatic class (except NZ 90 – III climatic class)
• Temperature range: –12°C ÷ –22°C 
• Wheels

OPTIONS:
• Higlighted Plexiglas front
• Water cooled condenser (SW)
• Containars
• Spoon washer

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Chłodzenie wymuszone
• Konstrukcja z blachy nierdzewnej
• Boki i front z płyty MDF
• Boki szklane i szyba frontowa z grzałką
• Boki szklane i szyba frontowa ze srebrnym  

lub czarnym sitodrukiem
• Szyba frontowa na teleskopie
• Blat roboczy – granit Strzegom
• Roleta
• IV klasa klimatyczna (za wyjątkiem NZ 90  

– III klasa klimatyczna)
• Zakres temperatur: –12°C ÷ –22°C
• Kółka

OPCJE: 
• Front podświetlony z pleksi
• Skraplacz wodny (SW)
• Kuwety na lody
• Płuczka

* For containers / Na pojemniki 165×360×120 (h) mm – 5,2 l
 
Values are provided for an evaporation temp. of –35°C condensation temp. of +45°C, ambient temp. of +30°C and relative humidity of 55%, except MGI NZ  
– ambient temp. of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane dla temperatur: odparowania –35°C skraplania +45°C, temp. otoczenia +30°C  
i wilgotności względnej 55%, z wyjątkiem MGI NZ – temp. otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%. 



Ice-cream displays | Konserwatory do lodów       

RAFAELLO ICE

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Finishing elements made of MDF
• Double glasses with black serigraphy and heaters
• Stainless steel worktop 
• Plexiglas night curtain 
• Forced cooling
• Temperature range: +4 ÷ –22°C 

(temperature range given 
for max ambient temp. of +30°C 
and relative humidity 55%)

• Ecological refrigerant R404A 
• Automatic defrost (steam heat)
• Automatic condensate evaporation

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Elementy wykończenia lakierowana płyta MDF
• Szyby zespolone z grzałką
• Blat ze stali nierdzewnej
• Przesłona nocna z pleksi (uchylna)
• Chłodzenie wymuszone
• Zakres temperatur: +4 ÷ –22°C  

(dla maksymalnej temperatury otoczenia +30°C 
oraz wilgotności względnej 55%)

• Czynnik chłodniczy: R404A
• Automatyczne rozmrażanie (gorącymi parami) 
• Automatyczne odparowanie skroplin

* For containers / Na pojemniki 165×360×120 (h) mm – 5,2 l

TYPE / TYP
K-1 RFI

Length  
with sides  

(mm)
Długość  
z bokami  

(mm)

Depth  
(mm) 

Głębokość  
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Containers  
quantity* (pcs.)  

Ilość pojemników* 
(szt.)

Weight  
(kg) 

Ciężar  
(kg)

Daily consumption 
(kWh/24h) 

Dobowe zużycie 
energii

(kWh/24h)

Electrical input  
power (W):

cooling/defrosting  
Moc przyłączeniowa (W): 
chłodzenie /odszranianie

4 635 860 1370 4 90 12,5 800/1400

NEW
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 RIKSHA I RIKSHA TUBOWA

* Dim. with marchioness / Wymiar z markizą ** For containers / Na pojemniki 165×360×120 (h) mm – 5,2 l
 
Values are provided for an evaporation temp. of –35°C condensation temp. of +45°C, ambient temp. of +30°C and relative humidity of 55%. / Wartości podane  
dla temperatur: odparowania –35°C skraplania +45°C, temp. otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%.

TYPE / TYP
K-1 RK

K-1 RKT

Length 
(mm)

Długość 
(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height* 
(mm) 

Wysokość* 
(mm)

Containers 
quantity** (pcs.) 

Ilość pojemników** 
(szt.)

Weight 
(kg) 

Ciężar 
(kg)

Daily consumption 
(kWh/24h) 

Dobowe zużycie energii  
(kWh/24h)

Electrical input power (W):
cooling/defrosting  

Moc przyłączeniowa (W): 
chłodzenie /odszranianie

7 1950/2250* 780/1200* 1250/2030 7 180 12,0 600/1600

8 S 2250 1200 2030 8 180 7,4 575

93
0

830

1200

20
30

24
6

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of powder-coated steel 
• Stainless steel worktop
• Higlighted glass top
• Space for additional ice-cream containers  

(under exhibition)
• Plexiglass night curtain
• Marchioness
• Spoon washer
• Cleaning unit
• Gravity cooling
• Temperature range: –12 ÷ –18°C  

(for maximum ambient temperature  
of +30°C and relative humidity 55%)  
– IV climatic class

OPTIONS:
• Containars 
• Water heater

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Blat z blachy nierdzewnej
• Nadstawka szklana z oświetleniem
• Miejsce na dodatkowe kuwety z lodami  

(pod ekspozycją)
• Przesłona z pleksi uchylnej
• Markiza
• Płuczka
• Moduł myjący
• Chłodzenie grawitacyjne
• Zakres temperatur: –12 ÷ –18°C (dla maksymalnej  

temperatury otoczenia +30°C oraz wilgotności  
względnej 55%) – IV klasa klimatyczna

OPCJE:
• Kuwety na lody
• Podgrzewacz wody

NEW
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TOFINO

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of powder-coated steel
• MDF Sides 
• Front made of powder-coated steel
• Front and side glasses with silver serigraphy
• Stainless steel worktop
• Lighting LED 
• Plexiglas night curtain 
• Space for additional ice-cream containers  

(under exhibition)
• Wheels
• Gravity cooling 
• Temperature range: –12 ÷ –22°C (for maximum 

ambient temperature of +30°C and relative 
humidity 55%) – IV climatic class

• Automatic defrosting
• Automatic condensate evaporation

OPTIONS:
• Higlighted Plexiglas front
• For external condensing unit (AZ): cooling power 

demand: 450 W/1mr at evaporating temp. –35°C
• Containars
• Spoon washer

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja z blachy malowanej proszkowo
• Boki z płyty MDF
• Front z blachy malowanej proszkowo
• Szyby boczne i przednia ze srebrnym sitodrukiem
• Blat ze stali nierdzewnej
• Oświetlenie LED
• Przesłony nocne z pleksi
• Miejsce na dodatkowe kuwety z lodami  

(pod ekspozycją)
• Kółka
• Chłodzenie grawitacyjne
• Zakres temperatur: –12 ÷ –22°C  

(dla maksymalnej temperatury otoczenia +30°C 
oraz wilgotności względnej 55%) – IV klasa 
klimatyczna

• Automatyczne rozmrażanie
• Automatyczne odparowanie skroplin

OPCJE:
• Podświetlony front z pleksi
• Pod agregat zewnętrzny (AZ):  

zapotrzebowanie mocy chłodniczej:  
450 W/1mr przy temp. odparowania –35°C

• Kuwety na lody
• Płuczka

TYPE
TYP

K-1 TF

Length 
(mm) 

Długość  
(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm) 

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm) 

Containers  
quantity*  

(pcs.)
Ilość  

pojemników* 
(szt.)

Weight 
(kg)

Ciężar
(kg)

Daily 
consumption 

(kWh/24h) 
Dzienne  
zużycie 
energii 

(kWh/24h)

Electrical  
input power (W):

cooling/defrosting  
Moc  

przyłączeniowa (W):
chłodzenie /
odszranianie

7 995

910 1275

7 140 8,2 480/1000

9 1250 9 160 10,6 600/1200

10 1325 10 180 12,0 600/1400

13 1655 13 200 14,5 720/1800

* For containers / Na pojemniki 165×360×120 (h) mm – 5,2 l
 
Values are provided for an evaporation temp. of –35°C condensation temp. of +45°C, ambient temp.  
of +30°C and relative humidity of 55%. / Wartości podane dla temperatur: odparowania –35°C skraplania 
+45°C, temp. otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%.
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* For containers / Na pojemniki 165×360×150 (h) mm – 5,2 l 

Values are provided for an evaporation temp. of –35°C condensation temp. of +45°C, ambient temp. of +30°C and relative humidity of 55%. / Wartości podane  
dla temperatur: odparowania –35°C skraplania +45°C, temp. otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%.

TOFINO KP

TYPE / TYP
K-1 TF KP

Length 
(mm)

Długość 
(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Containers quantity*  
(pcs.) 

 Ilość pojemników*  
(szt.)

Weight 
(kg) 

Ciężar 
(kg)

Daily consumption 
 (kWh/24h) 

Dobowe zużycie energii  
(kWh/24h)

Electrical input power (W):
cooling/defrosting  

Moc przyłączeniowa (W):
chłodzenie /odszranianie

R404A R290 R404A R290

10 1350
920 1275

10 150 12,0 14,5 600/1400 600/1600

13 1680 13 180 14,5 15,5 610/1800 610/2100

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Front made of powder-coated steel
• Back made of white coated steel with hygenic 

certificates
• Body made of white coated steel with hygenic 

certificates
• Finishing elements – ABS sides
• Glasses with silver serigraphy 
• Stainless steel working top
• LED lighting
• Plexiglas night blind
• Space for additional ice-cream containers  

(under exposition) and in storage chamber
•  Wheels
• Gravity cooling 
• Temp. range: –12 ÷ –22˚C (temperature range 

given for max ambient temp. of +30°C 
and relative humidity 55%)

• Standard colour white RAL 9003
• Ecological refrigerant: R404A/R290

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Front wykonany z blachy malowanej proszkowo
• Tył wykonany z blachy powlekanej z atestami 

higienicznymi
• Korpus wewnętrzny wykonany z blachy powlekanej 

z atestami higienicznymi
• Elementy wykończenia płyta ABS (boki)
• Szyby boczne i przednia ze srebrnym sitodrukiem
• Blat ze stali nierdzewnej
• Oświetlenie LED
• Przesłona nocna z pleksi (uchylna)
• Miejsce na dodatkowe kuwety z lodami  

pod ekspozycją i w komorze przechowalniczej
• Kółka
• Chłodzenie grawitacyjne
• Zakres temperatur: –12 ÷ –22°C (dla maksymalnej 

temperatury otoczenia +30°C oraz wilgotności 
względnej 55%)

• Standard kolor biały RAL 9003
• Ekologiczny czynnik chłodniczy: R404A/R290

NEW
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TYPE
TYP

K-1 ML

Length 
(mm) 

Długość  
(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm) 

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm) 

Capacity 
gross/net (l)
Pojemność  

brutto/netto(l)

Divider’s quantity 
(pcs.)

Ilość pojemników 
(szt.)

Weight 
(kg)

Ciężar
(kg)

Daily consumption  
(kWh/24h) 

Dzienne zużycie energii 
(kWh/24h)

Electrical input power (W):
cooling/defrosting  

Moc przyłączeniowa (W):
chłodzenie /odszranianie

4 770

770 1090

56/29,2 4 60 5,5 420

6 1010 83/43,8 6 80 6,0 460

8 1250 110/58,4 8 95 7,4 575

Values are provided for an evaporation temp. of –35°C, condensation temp. of +45°C, ambient temp. of +30°C and relative humidity of 55%. / Wartości podane  
dla temperatur: odparowania –35°C skraplania +45°C, temp. otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%.

MALAGA

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Body made of coated sheet
• Stainless steel 0H18 worktop
• Eco polyurethane insulation (water system) 
• Eco refrigerating factor: R290
• Temperature range: –12 ÷ –18°C (for maximum 

ambient temperature of +30°C and relative 
humidity 55%)

• Gravity cooling
• Defrosting: periodic power off 
• For individual decoration

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Korpus wewnętrzny wykonany z blachy powlekanej
• Blat wykonany z blachy nierdzewnej 0H18
• Ekologiczna Izolacja poliuretanowa  

(system wodny)
• Ekologiczny czynnik chłodniczy: R290
• Zakres temperatur: –12 ÷ –18°C (zakres 

temperatur podany dla maksymalnej temperatury 
otoczenia +30°C oraz wilgotności względnej 55%)

• Chłodzenie grawitacyjne
• Odszraniane: okresowe wyłączenie urządzenia
• Urządzenie do zabudowy

NEW
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of white coated PCV steel
• Top made of grey ABS 
• Grey bumper
• Front glass: double, filled up with Argon
• Sliding lids made of toughened, low-E glass
• LED lighting 
• Chrome dividers
• Gravity cooling
• Temperature range: –12 ÷ –22°C 

(for max ambient temp. of +25°C  
and relative humidity 60%) – III climatic class

• Maintenance-free condenser

OPTIONS:
• Hightlighted plafond
• Wheels
• For external condensing unit (AZ):  

cooling power demand: 150 W/1mr  
at evaporating temp. –40°C

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Konstrukcja z blachy powlekanej PCV białej
• Listwa z szarej płyty ABS
• Szary bumper 
• Przednia szyba podwójnie zespolona,  

wypełniona Argonem
• Pokrywy przesuwne ze szkła hartowanego,  

niskoemisyjnego
• Oświetlenie LED
• Przegrody chromowane
• Chłodzenie grawitacyjne
• Zakres temperatur: –12 ÷ –22°C  

(dla max temp. otoczenia +25ºC  
oraz wilgotności względnej 60%)  
– III klasa klimatyczna

• Skraplacz bezobsługowy

OPCJE:
• Plafon świetlny
• Kółka
• Pod agregat zewnętrzny (AZ)  

– zapotrzebowanie mocy chłodniczej:  
150 W/mb przy temp. odparowania –40°C

TYPE
TYP
Z AT

Length 
(mm) 

Długość  
(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm) 

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm) 

Capacity 
gross/
net (l)

Pojemność 
brutto 

/netto (l)

Divider’s 
quantity
(pcs.)
Ilość  

przegród 
(szt.)

Weight 
(kg)

Ciężar
(kg)

Daily  
consumption 

(kWh/24h) 
Dzienne  

zużycie energii 
(kWh/24h)

Electrical  
input power 

(W):
cooling/

defrosting  
Moc  

przyłącze- 
niowa (W):

chłodzenie /
odszranianie

600 1505

855 940

600/470 3 140 6,7 430

700 1705 700/550 3 160 7,0 550

1000 2205 1000/750 4 200 7,8 610

ARCTICA

Values are provided for an evaporation temp. of –40°C condensation temp. of +45°C, ambient temp.  
of +25°C and relative humidity of 60%. / Wartości podane dla temperatur: odparowania –40°C skraplania 
+45°C, temp. otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%.
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COLORS / KOLORYSTYKA:



GASTRONOMY
GASTRONOMIA

 ECO-FRIENDLY  
W ZGODZIE Z NATURĄ

Gastronomy is a very demanding 
industry. In order to meet requirements 
of the market we produce a wide range  
of stainless steel furniture and catering
equipment. We give you options  
to adjust equipment to customized 
projects.  

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Construction of stainless steel 
• Forced cooling
• Temperature range given for maximum 

ambient temperature of +25°C  
and relative humidity 60%

• Automatic defrosting
• Refrigerating factor: R404A
• Voltage: ~230V/50Hz
• Values of daily consumption are provided  

for an evaporation temperature of –10°C  
and condensation temperature of +45°C

OPTIONS:
• Refrigerated drawers
• GN containers 
• LED lighting 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku 
gastronomicznego produkujemy szeroki  
wachlarz mebli ze stali nierdzewnej  
oraz urządzeń gastronomicznych,  
z możliwością personalizacji  
pod indywidualne zamówienia.  

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ: 
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej
• Chłodzenie wymuszone
• Zakres temperatur podany dla maksymalnej 

temperatury otoczenia +25°C  
oraz wilgotności względnej 60%

• Automatyczne odszranianie
• Czynnik chłodniczy: R404A
• Napięcie znamionowe: ~230V/50Hz
• Wartości dziennego zużycia energii  

podane są dla temperatur:  
odparowania –10°C, kondensacji +45°C

OPCJE: 
• Szuflady chłodnicze
• Pojemniki GN
• Oświetlenie LED
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TYPE / TYP
C-1 BN

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Useful surface (m2)
Powierzchnia 
użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption  
(kWh/24h)

Dzienne zużycie energii 
(kWh/24h)

Electrical input  
power (W)

Moc  
przylączeniowa (W)

60/O 600

800 1390±20

0,6 110 14,5 1000

90/O 900 1,0 150 16,0 1300

BOLONI

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Double side glass with serigraphy 
• Hinged doors from the operating side
• Epos ticket strips
• Forced cooling
• Automatic condensate evaporation 
• Temperature range: +2 ÷ +8°C

OPTIONS:
• For external condensing unit (AZ)  

– cooling power demand:  
900 W/1mr at evaporating temp. of –10°C

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Szyba boczna zespolona z sitem
• Od strony obsługi drzwi uchylne
• Listwy cenowe
• Chłodzenie wymuszone
• Automatyczne odparowanie skroplin
• Zakres temperatur: +2 ÷ +8°C

OPCJE:
• Pod agregat zewnętrzny (AZ)  

– zapotrzebowanie mocy chłodniczej  
900 W/mb przy temp. odp. –10°C
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Curved glass top
• LED lighting
• Night blind
• Epos ticket strips
• For GN containers 1/6 and 1/9
• Waste hole in the worktop
• Sandwiches stand – 5 pcs
• Teflon cuting board 
• Adjustable neutral shelf
• Hightligted front panel
• Automatic condensate evaporation

OPTIONS:
• GN containers 

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Nadstawka z szybą giętą
• Oświetlenie LED
• Roleta nocna
• Listwy cenowe
• Pod pojemniki GN 1/6 i 1/9
• Otwór w blacie roboczym na odpadki
• Podstawka na kanapki – 5 szt. (raki)
• Deska teflonowa
• Półka regulowana
• Podświetlany panel reklamowy
• Automatyczne odparowanie skroplin

OPCJE:
• Pojemniki GN

* For bin 240 l (not included). / Na pojemnik 240 l (urządzenie w standardzie bez pojemnika).

TYPE / TYP
G1-NP

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

C1-NP 90 900 1100 1390±10 190 11

NAPOLI
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Storage chamber
• G-1 ST/D – cooling system on the bottom
• G-1 ST– cooling system on the side
• Temperature range:
 – for refrigerated version: +1÷ +10°C (CH)
 – for freezing version: –18 ÷ –22°C (MR)

OPTIONS:
• Version with cold plate (G-1 ST BZ)
• Version with tank for soft drinks (G-1 ST/W)
• Version with sink (G-1 ST/Z) 
• Version: depth 600 (G-1 ST, G-1 ST/D)

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Komora przechowalnicza 
• G-1 ST/D – układ chłodniczy na dole
• G-1 ST – układ chłodniczy z boku
• Zakres temperatur:
 – dla wersji chłodniczej: +1 ÷ +10°C (CH)
 – dla wersji mroźniczej: –18 ÷ –22°C (MR)

OPCJE: 
• Wersja z zimną płytą (G-1 ST BZ)
• Wersja z wanną na napoje (G-1 ST/W)
• Wersja ze zlewem (G-1 ST/Z)
• Wersja: głębokość 600 (G-1 ST, G-1 ST/D)

G-1 ST/D G-1 ST

TYPE / TYP
G-1 ST

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Quantity of doors (pcs.)
Ilość drzwi (szt.)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

95/70 (CH, MR) 950

700 850±30

1 100 5,6/5,9

130/70 (CH, MR) 1300 2 110 5,6/10,1

140/70 (CH, MR) 1400 2 120 5,6/10,1

150/70 (CH, MR) 1500 2 130 5,6/10,1

180/70 (CH, MR) 1870 3 150 7,1/11,6

230/70 (CH) 2320 4 170 9,6

G-1 ST

G-1 ST/D

TYPE / TYP
G-1 ST/D

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Quantity of doors (pcs.)
Ilość drzwi (szt.)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

95/70 (D/CH)
950 700 865 2 100

5,6

95/70 (D/MR) 5,9

TABLES / STOŁY
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DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Storage chamber
• G-1 BF – cooling system on the bottom 
• G-1 LS – cooling system on the side
• Highlighted glass top (G-1 BF/GTP)  

or lid (G-1 LS/PK) 
• Temperature range: +1 ÷ +10°C

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Komora przechowalnicza
• G-1 BF – układ chłodniczy na dole
• G-1 LS – układ chłodniczy z boku 
• Nadstawka szklana z oświetleniem (G-1 BF/GTP)  

lub klapa (G-1 LS/PK)
• Zakres temperatur: +1 ÷ +10°C

G-1 BF G-1 LS

TYPE / TYP
G-1 LS/D

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Quantity of doors (pcs.)
Ilość drzwi (szt.)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

95/70/NS
950 700

1300±30 2 110 5,6

95/70/PK 865 2 105 5,6

TYPE / TYP
G-1 LS

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Quantity of doors (pcs.)
Ilość drzwi (szt.)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

95/70 950

700 850±30

1 100 5,6

130/70 1300 2 110 5,6

140/70 1400 2 120 5,6

150/70 1500 2 130 5,6

190/70 1870 3 150 7,1

230/70 2320 4 170 9,6

G-1 LS

G-1 BF/GTP G-1 BF/PK

SALADETTES / LADY SAŁATKOWE
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G-1 PZ/D

G-1 PZ

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Storage chamber
• G-1 PZ/D – cooling system on the bottom
• G-1 PZ – cooling system on the side 
• Refrigerated highlighted glass top (only G-1 PZ)
• Granite worktop
• Temperature range: +1 ÷ +10°C

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Komora przechowalnicza
• G-1 PZ/D – układ chłodniczy na dole
• G-1 PZ – układ chłodniczy z boku 
• Nadstawka chłodnicza, szklana z oświetleniem  

(tylko z G-1 PZ)
• Blat granitowy
• Zakres temperatur: +1 ÷ +10°C

TYPE / TYP
G-1 PZ

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Quantity of doors (pcs.)
Ilość drzwi (szt.)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

95/70/D 950
700 1170±30

2 150 5,6

180/85 1820 3 170 7,1

230/85 2320 865 1350±30 4 100 9,6

G-1 PZ G-1 PZ/D

PIZZA TABLES 
STOŁY DO PIZZY
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SELF-SERVICE SALADETTE 
LADA SAŁATKOWA SAMOOBSŁUGOWA 

* na pojemniki / for containers 165×360×150 (h) – 5,2 l

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• MDF casing
• Top lighting
• Temperature range : +6 ÷ +12°C 
• Neutral, open cupboard
• Wooden worktops
• Wheels

OPTIONS:
• Neutral cupboard with sliding doors
• Granite worktops

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Obudowa MDF
• Oświetlenie górne
• Zakres temperatur: +6 ÷ +12°C
• Szafka otwarta, neutralna
• Blaty drewniane
• Kółka

OPCJE:
• Neutralna szafka z drzwiami przesuwnymi
• Blaty granitowe

TYPE / TYP
G-1 BF

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Quantity of doors (pcs.)
Ilość drzwi (szt.)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

165/120 1660
1185 1690

3×GN 1/1 160 8,0

200/120 1985 4×GN 1/1 190 10,0

* GN containers not included. / Nie zawiera pojemników GN.



DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Double side glass with silver serigraphy
• 3 rows of flap doors on the front
• Highlighted, glass shelves 
• Storage chamber
• Temperature range: +6 ÷+12°C 
• Automatic condensate evaporation 

OPTIONS:
• For external condensing unit  

– cooling power demand: 1000 W/1mr  
at evaporating temp. –10°C,  
condensation temp. of +45°C

• Wheels
• LED lighting
• MDF front

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Szyby boczne zespolone ze srebrnym sitodrukiem
• 3 rzędy uchylnych klapek na froncie
• Półki szklane, podświetlane
• Komora przechowalnicza
• Zakres temperatur: +6 ÷+12°C 
• Automatyczne odparowanie skroplin

OPCJE:
• Pod agregat zewnętrzny – zapotrzebowanie  

mocy chłodniczej: 1000 W/mb przy temp.  
odparowania –10°C i kondensacji +45°C

• Kółka
• Oświetlenie LED
• Obudowa z MDF

TYPE / TYP
G-1 SL

Length 
(mm) 

Długość  
(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm) 

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm) 

Useful 
surface (cm2)
Powierzchnia 

użytkowa 
(cm2)

Weight 
(kg) 

Ciężar 
(kg)

Daily consumption 
(kWh/24h) 

Dzienne zużycie energii 
(kWh/24h)

120/CH 1200 700 1630±30 1,0 200 14,5

REFRIGERATED DISPLAY / WITRYNA CHŁODNICZA

* na pojemniki / for containers 165×360×150 (h) – 5,2 l

Gastronomy | Gastronomia
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TYPE / TYP
G-1 HD

Length (mm)
Długość (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm)

Height (mm) 
Wysokość (mm)

Quantity of drawers (pcs.)
Ilość szuflad (szt.)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h)
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

G-1 HD/MF 950 650 1290±30 1
100

5,7

G-1 HD 900 730 1300±30 2 9,4

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• MDF front (G-1 HD/MF) or refrigerated  

open front panel for soft drinks (G-1 HD)
• Refrigerated drawers on the back
• Higlighted glass top (model G-1 HD)
• Two electrical sockets on the work top
• Gravity (G-1 HD/MF) or forced (G-1 HD) cooling
• Temperature range: +2 ÷ +10°C

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Front MDF (G-1 HD/MF) lub otwarty  

moduł chłodniczy na napoje (G-1 HD)
• Szuflady chłodnicze z tyłu
• Nadstawka szklana z oświetleniem  

(model G-1 HD)
• Dwa gniazda elektryczne przy blacie
• Chłodzenie grawitacyjne (G-1 HD/MF)  

lub wymuszone (G-1 HD)
• Zakres temperatur: +2 ÷ +10°C

G-1 HD/MF G-1 HD

G-1 HD/MF

G-1 HD

HOT-DOG MODULES 
MODUŁY HOT-DOG



RAL 1015
Beige
Beżowy

RAL 1023
Traffic yellow
Żółty 
sygnałowy

RAL 3020
Traffic red
Czerwień 
kubańska

RAL 5015
Sky blue
Niebieski 
średni

RAL 6032
Signal 
Green
Zielony 
sygnałowy

RAL 9016
Traffic white
Biały 

RAL 9005
Jet Black
Czarny 
głęboki

RAL 9006
White  
aluminium
Srebrny 
aluminiowy

Standard RAL colors / Standardowa paleta kolorów RAL*:

Brown
Brązowy

Silver
Srebrny

Black
Czarny

White
Biały

Red
Czerwony

Standard colors for ABS plate / Dostępne kolory płyty ABS*:

Calvados
Calvados

Dark nut 
Ciemny 
orzech
22-66

Dark teak
Ciemny 
teak
23-63

Oranż 
Oranż
23-25

Standard wood stains (OD) / Bejca standard (OD)*:

Strzegom

Standard granit / Granit  standardowy*:

COLORS / KOLORYSTYKA

* Colors may not correspond exactly to real colors. / Kolory mogą nie odpowiadać dokładnie rzeczywistym kolorom.




