
178 chladící a mrazící skøínì

Technická data:

6170211 A1 Chladící skøíò C-170 (lak)         8.500,- Kè
6170212 A1 Mrazící skøíò F-120 (lak)           8.900,- Kè

è.artiklu         název                                             Cena bez DPH

                                       C-170           F-120
Šíøka (mm) ....................... 595 ............. 595
Hloubka (mm) .................. 595 ............. 595
Výška (mm) ...................... 850 ............. 850
Obsah (l) .......................... 170 ............. 120
Poèet polic ........................... 2 ................. 2
Chlazení  .................. statické ...... statické
Zámek dveøí ..................... ano ............. ano
Ovládání ................... elektronické + display

 
Pracovní teplota (°C)..+1až+10 ..
Napìtí (V/Hz) ............... 230/50 ....... 230/50
Pøíkon (W) ........................ 105 ............. 113

Zpùsob odmrazování ............... automatické  
. -18 až -22

Podpultové chladící a mrazící skøínì MPV se statickým 
chlazením. Chladící prostor øízení elektronickým termostatem 
s automatickým odtáváním a pøehledným LDC displejem
(dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitøní 
prostor s 2 ks roštových polic. Výškovì stavitelné nožièky. 
V základu jsou skøínì vybaveny zámkem dveøí.

Modely jsou v provedení bílý lak.

Chladící a mrazící skøíò MPV

C-170

F-120

Technická data:

è.artiklu            název                                           Cena bez DPH

                                       C-386               F-330
Šíøka (mm) ....................... 600 ................ 600
Hloubka (mm) .................. 590 ................ 590
Výška (mm) .................... 2020 .............. 2020
Obsah (l) .......................... 386 ................ 330
Poèet polic ........................... 5 .................... 5
Chlazení  ............ ventilované .. 
Zámek dveøí ..................... ano ................ ano
Vnitøní osvìtlení 
Ovládání ...................... elektronické + display

 
Pracovní teplota (°C)..+2až+10 ....
Napìtí (V/Hz) ............... 230/50 .......... 230/50
Pøíkon (W) ........................ 200 ................ 238

ventilované

............... ano ................ ano

Zpùsob odmrazování .................. automatické  
. -18 až -22

Prostorné chladící a mrazící skøínì MPV s intenzivním 
ventilovaným chlazením s vypnutím ventilátoru pøi otevøených
dveøích pro snížení spotøeby. Chladící prostor øízení 
elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a 
pøehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální 
teploty) hygienický vnitøní prostor s 5 ks roštových polic. 
Osvìtlení vnitøního prostoru skøínì. Výškovì stavitelné 
nožièky. V základu jsou skøínì vybaveny zámkem dveøí.

Modely jsou v provedení bílý lak.

Chladící a mrazící skøíò MPV

C-386

F-330

6170214 A1 Chladící skøíò C-386 (lak)      12.500,- Kè
6170215 A1 Mrazící skøíò F-330 (lak)        12.900,- Kè

è.artiklu            název                                           Cena bez DPH

                                                         CG-386
Šíøka (mm) ............................................ 600
Hloubka (mm) ....................................... 590
Výška (mm) ........................................ 2020
Obsah (l) .............................................. 386
Poèet polic ............................................... 6
Chlazení  ................................ ventilované
Zámek dveøí ......................................... ano
Vnitøní osvìtlení 
Ovládání .................. elektronické + display

 
Pracovní teplota (°C)......................+2až+10
Napìtí (V/Hz) ................................... 230/50
Pøíkon (W) ............................................. 200

................................... ano

Zpùsob odmrazování .............. automatické  

Prostorná prosklená chladící skøíò MPV s intenzivním 
ventilovaným chlazením s vypnutím ventilátoru pøi otevøených
dveøích pro snížení spotøeby. Chladící prostor øízení 
elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a 
pøehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální 
teploty) hygienický vnitøní prostor s 6 ks roštových polic. 
Osvìtlení vnitøního prostoru skøínì. Výškovì stavitelné 
nožièky. V základu je skøíò vybavena zámkem dveøí.

Model v provedení bílý lak s prosklenými dveømi.

Chladící skøíò prosklená MPV

CG-386 6170213 A1 Chladící skøíò CG-386 (lak)    12.500,- Kè

Technická data:

NEW

EN W

NEW

6170282 A1 Chladící skøíò BC-161 (nerez) 11.500,- Kè
6170283 A1 Mrazící skøíò BD-121 (nerez)  12.500,- Kè

è.artiklu         název                                             Cena bez DPH

                                     BC-161           BD-121
Šíøka (mm) ....................... 595 ................ 595
Hloubka (mm) .................. 630 ................ 630
Výška (mm) ...................... 840 ................ 840
Obsah (l) .......................... 161 ................ 121
Poèet polic ........................... 3 ......... 2+2koše
Chlazení  ............ ventilované .. ventilované
Zámek dveøí ..................... ano ................ ano
Ovládání ...................... elektronické + display
Zpùsob odmrazování .................. automatické   
Pracovní teplota (°C).. 0 až+10 ..... -18 až -22
Napìtí (V/Hz) ............... 230/50 .......... 230/50
Pøíkon (W) ........................ 110 ................ 120

Podpultové chladící a mrazící skøínì s intenzivním 
ventilovaným chlazením. Chladící prostor øízení elektronickým 
termostatem s automatickým odtáváním a pøehledným LDC 
displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický 
vnitøní prostor se 3 ks polohovatelných roštových polic.
Model mrazící je vybaven 2 ks pevných roštových polic 
a 2 kovovými koši. Výškovì stavitelné nožièky. V základu 
jsou skøínì vybaveny zámkem dveøí.

Modely jsou v provedeny s nerezovým opláštìním.

Chladící a mrazící skøíò MPV

BC-161

BD-121

NEW

Technická data:







181chladící a mrazící skøínì - galvanizované

Technická data:

6170316 A  Chladící skøíò SPG-071L       28.900,- Kè
6170317 A  Chladící skøíò SPG-071P       28.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2010 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano
Opláštìní .............................. galvanizované
Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ....................... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo .................. 484W / R134a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 119 kg

 (650x530mm)

Mrazící skøíò GN2/1, model SNG-142

Chladící skøíò GN2/1, model SPG-142

Mrazící skøíò GN2/1, model SNG-071

Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle 
HACCP, hygienický vnitøní prostor, 3 polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí v cenì.
Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnìjším opláštìním 
s protikorózní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým 
poškozením). Úprava dodává chladícím skøíním dekorativní vzhled 
a výraznì ulehèuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerezu). 
Vnitøní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).

6170326 A Mrazící skøíò SNG-071L          34.900,- Kè
6170327 A Mrazící skøíò SNG-071P         34.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

6170318 A Chladící skøíò SPG-142          41.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

6170328 A Mrazící skøíò SNG-142            48.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

Chladící skøíò GN2/1, model SPG-071

SPG-071L

SNG-071L

SPG-142

SNG-142

Technická data:

Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2010 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano

Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota .................. -18°C až -22°C
Pøíkon / Chladivo .................. 484W / R404a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 119 kg

 (650x530mm)

Opláštìní .............................. galvanizované

Technická data:

Rozmìry (šxhxv) .... 1400 x 800 x 2010 mm
Obsah ............................................... 1400 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano

Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ....................... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo .................. 704W / R134a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 198 kg

 (650x530mm)

Opláštìní .............................. galvanizované

Technická data:

Rozmìry (šxhxv) .... 1400 x 800 x 2010 mm
Obsah ............................................... 1400 l
Poèet polic / zásuvù ..................... 3+3 / 3+3
Rozmìr polic .............. GN2/1
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano

Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota .................. -18°C až -22°C
Pøíkon / Chladivo .................. 704W / R404a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 198 kg

 (650x530mm)

Opláštìní .............................. galvanizované

Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle 
HACCP, hygienický vnitøní prostor, 3 polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí v cenì.
Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnìjším opláštìním 
s protikorózní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým 
poškozením). Úprava dodává chladícím skøíním dekorativní vzhled 
a výraznì ulehèuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerezu). 
Vnitøní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).

Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle 
HACCP, hygienický vnitøní prostor, 2x3 polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámeky dveøí v cenì.
Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnìjším opláštìním 
s protikorózní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým 
poškozením). Úprava dodává chladícím skøíním dekorativní vzhled 
a výraznì ulehèuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerezu). 
Vnitøní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).

Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle 
HACCP, hygienický vnitøní prostor, 2x3 polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámeky dveøí v cenì.
Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnìjším opláštìním 
s protikorózní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým 
poškozením). Úprava dodává chladícím skøíním dekorativní vzhled 
a výraznì ulehèuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerezu). 
Vnitøní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).

SPG-071L - otevírání dveøí levé
SPG-071P - otevírání dveøí pravé

SNG-071L - otevírání dveøí levé
SNG-071P - otevírání dveøí pravé

NEW

NEW

NEW

NEW

pro GN 2/1

pro GN 2/1

pro GN 2/1

pro GN 2/1



182 chladící a mrazící skøínì

Technická data:

6170300 A  Chladící skøíò SPI-071L         33.900,- Kè
6170301 A  Chladící skøíò SPI-071P        33.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2010 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano
Provedení (vnitøní/vnìjší)
Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ....................... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo .................. 484W / R134a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 119 kg

(650x530mm)

 .............. nerezové

Mrazící skøíò GN2/1, model SNI-142

Chladící skøíò GN2/1, model SPI-142

Mrazící skøíò GN2/1, model SNI-071

Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle 
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).

6170311 A Mrazící skøíò SNI-071L            39.900,- Kè
6170312 A Mrazící skøíò SNI-071P           39.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

Profesionální mrazící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle 
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).

6170308 A Chladící skøíò SPI-142           49.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle 
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).

6170313 A Mrazící skøíò SNI-142             57.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

Profesionální mrazící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle 
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).

Chladící skøíò GN2/1, model SPI-071

SPI-071L

SNI-071L

SPI-142

SNI-142

Technická data:

Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2010 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano

Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota .................. -18°C až -22°C
Pøíkon / Chladivo .................. 484W / R404a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 119 kg

(650x530mm)

Provedení (vnitøní/vnìjší) .............. nerezové

Technická data:

Rozmìry (šxhxv) .... 1400 x 800 x 2010 mm
Obsah ............................................... 1400 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano

Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ....................... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo .................. 704W / R134a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 198 kg

(650x530mm)

Provedení (vnitøní/vnìjší) .............. nerezové

Technická data:

Rozmìry (šxhxv) .... 1400 x 800 x 2010 mm
Obsah ............................................... 1400 l
Poèet polic / zásuvù ..................... 3+3 / 3+3
Rozmìr polic .............. GN2/1 
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano

Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota .................. -18°C až -22°C
Pøíkon / Chladivo .................. 704W / R404a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 198 kg

(650x530mm)

Provedení (vnitøní/vnìjší) .............. nerezové

SPI-071L - otevírání dveøí levé
SPI-071P - otevírání dveøí pravé

SNG-071L - otevírání dveøí levé
SNG-071P - otevírání dveøí pravé

NEW

NEW

NEW

NEW

pro GN 2/1

pro GN 2/1

pro GN 2/1

pro GN 2/1
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Technická data:

6170302 A  Chladící skøíò SPI-072L         39.900,- Kè
6170303 A  Chladící skøíò SPI-072P        39.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2010 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano

Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ....................... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo .................. 484W / R134a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 119 kg

(650x530mm)

Provedení (vnitøní/vnìjší) .............. nerezové

Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle 
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).

Chladící skøíò GN2/1, model SPI-072

SPI-072P

Technická data:

Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2010 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano

Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota I. .................... 0°C až +8°C

Pøíkon / Chladivo .................. 484W / R134a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 145 kg

(650x530mm)

Provedení (vnitøní/vnìjší) .............. nerezové

Pracovní teplota II. ................... 0°C až +8°C

Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle 
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).

Chl.skøíò dvouprostorová GN2/1, SPI-072/2

SPI-072/2P

6170306 A  Kombi. skøíò SPNI-072/2L      56.900,- Kè
6170307 A  Kombi. skøíò SPNI-072/2P      56.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou 
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot 
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání 
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu v
jednotlivých sekcích dle HACCP, hygienický vnitøní prostor, 
polohovatelné police a zásuvy pro GN 2/1 (1/1), výškovì 
stavitelné nožièky a zámek dveøí. Chl.agregát (Danfoss) 
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).

Chl.skøíò dvouprostorová GN2/1, SPNI-072/2

SPI-072/2P

Technická data:

Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2010 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 
Chlazení  ................................. ventilované 
Zámek dveøí .......................................... ano

Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota I. .................... 0°C až +8°C

Pøíkon ................................................. 484W 
Chladivo (mrazící/chladící) .... R404a/R134a 
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 145 kg

(650x530mm)

Provedení (vnitøní/vnìjší) .............. nerezové

Pracovní teplota II. ............... -18°C až -22°C

Provedení se dvìma agregáty a oddìlenými kombinovanými
prostory horní (mrazící -18°C/-22°C), spodní (chladící 0/+8°C).

Provedení se dvìma agregáty a oddìlenými chladícími 
prostory (horní i spodní) s regulací teploty O°C až +8°C. 6170304 A  Chladící skøíò SPI-072/2L      49.900,- Kè

6170305 A  Chladící skøíò SPI-072/2P     49.900,- Kè

è.artiklu            název                                          Cena bez DPH

SPI-072L - otevírání dveøí levé
SPI-072P - otevírání dveøí pravé

SPI-072/2L - otevírání dveøí levé
SPI-072/2P - otevírání dveøí pravé

SPNI-072/2L - otevírání dveøí levé
SPNI-072/2P - otevírání dveøí pravé

 NEREZ VNITØNÍ PROSTOR PRO GN2/1 (2x GN1/1)               POLOHOVATELNÉ ZÁSUVY S ROŠTY GN2/1                   NEW - VNÌJŠÍ PLÁŠ� “GALVANICKÁ ÚPRAVA”                    STANDARDNÍ PROVEDENÍ PLÁŠTÌ “NEREZ”

                      SPI/SNI - SPG/SNG                                                   SPI/SNI - SPG/SNG                                                       SPG/SNG                                                                      SPI/SNI 

NEW

NEW

NEW

pro GN 2/1

pro GN 2/1

pro GN 2/1




