
WITRYNY DROP-IN



WITRYNY CHŁODNICZE BEZ PODSTAWY
 • Witryna chłodnicza idealna do prezentacji i przechowywania zimnych przekąsek, deserów i napojów. 

Cztery całkowicie przezroczyste ścianki zapewniają maksymalną widoczność produktu z każdej 
perspektywy. 

 • Boczne ścianki z szyby zespolonej.
 • Model bez podstawy przeznaczony jest do  montażu na wannie chłodniczej. W przypadku 

ustawienia na innej powierzchni wymaga zapewnienia izolacji oraz systemu zbierania skroplin.  
 • Wymuszony obieg powietrza. Dzięki odpowiedniej budowie wnętrza, chłodzenie rozprowadzane jest 

równomiernie do wszystkich punktów witrynki. 
 • Skraplacz i kondensator umieszczony w górnej części urządzenia.
 • Automatyczne odparowanie skroplin
 • Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem, termostatem i przełącznikiem ON/OFF.
 • Wyposażone w fluorescencyjne oświetlenie wewnętrzne, które pozwala na efektowną ekspozycję 

produktów
 • Łatwa wymiana produktów przez otwarcie tylnych przesuwanych drzwiczek. 
 • Uchylne przednie drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do produktów od strony klienta. 
 • Dwa poziomy półek z  perforowanej stali nierdzewnej, z  możliwością regulacji wysokości, co 

umożliwia prezentację produktów o różnych gabarytach.
 • Temperatura pracy: 5º C - 10º C
 • Instalacja elektryczna urządzenia przystosowana jest do zasilania napięciem 230V/1/50Hz.

DRFS -411

NIEZALEŻNE WITRYNY CHŁODNICZE Z PODSTAWĄ
 • Witryna chłodnicza idealna do prezentacji i przechowywania zimnych przekąsek, deserów i napojów. 

Cztery całkowicie przezroczyste ścianki zapewniają maksymalną widoczność produktu z każdej 
perspektywy. 

 • Boczne ścianki z szyby zespolonej.
 • Model z całkowicie izolowaną podstawą, przeznaczony do ustawienia na każdej powierzchni.
 • Wymuszony obieg powietrza. Dzięki odpowiedniej budowie wnętrza, chłodzenie rozprowadzane jest 

równomiernie do wszystkich punktów witrynki. 
 • Skraplacz i kondensator umieszczony w górnej części urządzenia.
 • Automatyczne odparowanie skroplin
 • Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem, termostatem i przełącznikiem ON/OFF.
 • Wyposażone w fluorescencyjne oświetlenie wewnętrzne, które pozwala na efektowną ekspozycję 

produktów
 • Łatwa wymiana produktów przez otwarcie tylnych przesuwanych drzwiczek. 
 • Uchylne przednie drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do produktów od strony klienta. 
 • Dwa poziomy półek z  perforowanej stali nierdzewnej, z  możliwością regulacji wysokości, co 

umożliwia prezentację produktów o różnych gabarytach.
 • Temperatura pracy: 5º C - 10º C
 • Instalacja elektryczna urządzenia przystosowana jest do zasilania napięciem 230V/1/50Hz.

DRFS -411-B

DRFS-311-B 3752511 1105 600 1135 3 GN 1/1 Z podstawą 1231   

DRFS-411-B 3752512 1430 600 1135 4 GN 1/1 Z podstawą 1265   

DRFS-311 3752513 1105 600 1135 3 GN 1/1 Bez podstawy 1231

DRFS-411 3752514 1430 600 1135 4 GN 1/1 Bez podstawy 1265 

Model Nr 
referencyjny

Wymiary zewnętrzne
(mm) Pojemność GN Rodzaj Moc 

(W)
dł. szer. wys.

Model Nr 
referencyjny

Wymiary zewnętrzne
(mm)

Otwór
montażowy

(mm)
Pojemność GN Moc (W)

dł. szer. wys.

Witryny chłodnicze DROP-IN



Witryny ekspozycyjne

WITRYNY EKSPOZYCYJNE CHŁODNICZE

WITRYNY EKSPOZYCYJNE GRZEWCZE

 • Witryna chłodnicza idealna do prezentacji i przechowywania zimnych produktów.
 • Szeroki zakres temperatur pozwala na przechowywanie różnego rodzaju produktów i umożliwia ich 

serwowanie w optymalnej temperaturze.
 • Temperatura pracy: od 0ºC - 12ºC.
 • Wymuszony obieg powietrza.
 • Dzięki odpowiedniej budowie wnętrza chłodzenie rozprowadzane jest równomiernie do wszystkich 

punktów witrynki. 
 • Regulacja i kontrola temperatury odbywa się za pomocą termostatu z wyświetlaczem LED.
 • Wymiana produktów odbywa się przez otwarcie tylnych przesuwanych drzwiczek.
 • Aby efektywnie zaprezentować produkty, wszystkie witryny zostały wyposażone w oświetlenie.

 • Witryna grzewcza idealnie nadaje się do prezentacji gorących potraw takich jak pizza, ciasta, 
kanapki, itp.

 • Wymuszony obieg powietrza pozwala na równomiernie rozprowadzane ciepła wewnątrz witrynki 
oraz na utrzymanie temperatury żywności na optymalnym poziomie. 

 • Zakres temperatur: od 30ºC - 90ºC.
 • Wymiana produktów odbywa się przez otwarcie tylnych przesuwanych drzwiczek.
 • Aby efektywnie zaprezentować produkty, wszystkie witryny zostały wyposażone w oświetlenie.

Gama witrynek eksplozyjnych przeznaczona do prezentacji 
przekąsek i napojów. Idealnie nadaje się do wykorzystania w 
kawiarniach, ciastkarniach, pizzeriach, bufetach czy punktach 
zbiorowego żywienia.

 • Witrynki chłodnicze i grzewcze można w szybki i łatwy sposób 
zamontować na blacie. 

 • Funkcjonalny, kompaktowy design sprawia, że z łatwością 
mieszczą się w ciasnych pomieszczeniach, a jednocześnie na 
trzech poziomach są w stanie zaprezentować szeroką gamę 
produktów.

 • Dwie regulowane półki w komplecie. Regulacja położenia 
półek umożliwia prezentację produktów o różnych gabarytach.

 • Wyposażone w dwoje przesuwnych drzwi z tyłu urządzenia
 • Cztery całkowicie przezroczyste ścianki zapewniają 

maksymalną widoczność produktu z każdej perspektywy.
 • Wyposażone w oświetlenie wewnętrzne, które pozwala na 

efektowną ekspozycję produktów
 • Napięcie 230V/1/50Hz

VERS-120

VECS-120

Model Nr 
referencyjny

Pojemność  
(l)

Wymiary 
(mm)

Model Nr 
referencyjny

Pojemność  
(l)

Wymiary 
(mm)

Witryny ekspozycyjne

VERS-100 3866101 100 700 x 452 x 654

VERS-120 3866102 120 700 x 570 x 633

VERS-160 3866103 160 885 x 570 x 663

VECS-100 3866201 100 700 x 462 x 663

VECS-120 3866202 120 700 x 604 x 675

VECS-160 3866203 160 880 x 604 x 675



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONNERA POLAND Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 9  
Palmiry  
05-152 Czosnów 
 
www.edenox.pl 

PRODUCENT URZĄDZEŃ I MEBLI GASTRONOMICZNYCH 

 

http://www.edenox.pl/



