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THE NEW WAY OF DESIGN





Wir sind eine der sich am dynamischsten ent-
wickelnden Firmen unter Produzenten von Indus-
triekühlgeräten In Europa. Wir haben eine Marke 
gegründet, die dank innovativen Produkten, Qual-
ität und Stilistik sowohl in Polen, als auch auf dem 
internationalen Markt anerkannt ist.

Ein Welterfolg von IGLOO bestätigt, dass ein Weg, 
den wir gewählt haben, die beste Richtung der Ent-
wicklung ist. Schon von Anfang an, wenn ein Einfall 
der Projektanten in die technische Sprache übersetzt 
wird, wird unsere Idee von einem Hauptgedanken be-
gleitet: Ein innovatives und energiesparendes Produkt, 
das völlig an individuelle Bedürfnisse des Empfängers 
angepasst ist. Das Modell der Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden basiert auf der Bearbeitung effek-
tiver Entwicklungen, die eine neue Qualität in ihrem 
Business sichern und sich in messbaren Vorteilen ab-
spiegeln.

Kraft der individuellen Entwicklungen
Unsere Kunden sind sowohl große als auch kleine Han-
delsketten, sowie Tankstellenketten, Läden, Restaurants, 
Bars sowie andere Lokalisierungen, in denen nötig ist, 
Kühl– oder Heizgeräte zu nutzen. Die Produkte von IGLOO 
sind überall dort vorhanden, wo große Festigkeit, Zuver-
lässigkeit, Energieeinsparung und Funktionalität in einer 
modernen, geschmackvollen und ergonomischen Form 
erforderlich sind. Die langen Jahre der Zusammenarbeit 
mit Vertretern von vielen Branchen ließen uns ihre Ei-
gentümlichkeit kennenlernen und Linien von Produkten 
schaffen, die ihren Bedürfnissen gewidmet werden. 
Darüber hinaus kann jeder Kunde dank einer modernen, 
im System lean production arbeitenden Produktionslinie 
ein Gerät bestellen, das genau nach seinen Richtlinien 
hergestellt wird.

Schönheit in greifbarer Nähe
Ein Team von professionellen Designer kümmert sich 
ständig darum, dass unsere Produkte mit ihrer Ergon-
omie und Stilistik begeistern. Wir verwenden die neu-
esten technologischen Entwicklungen, die nicht nur 
die Effizienz unserer Geräte unterstützen, sondern 
auch ihre visuellen Aspekte bereichern. Die Art und 
Weise der Ausstellung von Waren hat eine grund-
sätzliche Bedeutung für eine Wahl, die von Konsu-
menten getroffen wird. Die Stilistik unserer Produkte 
unterstützt die Ausstellung und die umfassende 
Funktionalität sichert einen einfachen und schnellen 
Zugang zu angebotenen Produkten.

We are one of the most dynamically-growing pro-
ducers of commercial cooling solutions in Europe. 
We have built a brand whose innovative products, 
quality and design are recognized both in Poland 
and on the international market.

The worldwide success of IGLOO is proof that we 
have found the ideal formula for growth. From the 
very beginning, when the vision of our designers is 
translated into the language of technology, each of 
our designs is guided by one goal: to offer an innova-
tive, efficient product fully tailored to the individual 
needs of its owner. Our collaboration with clients is 
based on developing effective solutions that bring 
added value to their business, generating substantial 
benefits.

The strength of customized solutions
Our clients consist of both large and small retail 
chains as well as petrol stations, shops, restaurants 
and bars, and other locations where cooling and he-
ating devices are needed. IGLOO products can be 
found everywhere that durability, reliability, energy 
efficiency and functionality are required, delivered in 
a modern, aesthetically pleasing and ergonomic form. 
Years of cooperation with companies from a wide 
range of fields and industries have given us in–depth 
knowledge about each of them, allowing us to deve-
lop products dedicated specifically to their needs. Ad-
ditionally, our modern production lines operating un-
der the principles of lean production give every client 
the opportunity to order products made to individual 
specifications.

Beauty within your reach
A team of professional designers works to ensure 
our products delight users with their ergonomics and 
style. We make use of the latest advances in tech-
nology to enhance both the efficiency of our devices 
and their visual appeal. Product presentation is of 
fundamental importance in consumers’ choices. The 
styling of our products supports effective exposition, 
and their outstanding functionality ensures quick and 
easy access to goods on offer.
Success built on client satisfaction

About us Über unsEN DE

Firma IGLOO je dynamicky rozvíjející se výrobce 
chladících zařízení v Evropě. Vybudovaná značka je 
díky moderním výrobkům, kvalitě a designu uznává-
na nejen v Polsku, ale i na mezinárodních trzích.

Globální úspěch IGLOO je důkazem toho, že jsme našli 
ideální směr pro náš rozvoj. Od samého počátku, kdy 
je návrh našich projektantů překládán do technické-
ho jazyka, se řídí jediným cílem: nabídnout inovativní 
a efektivní produkt plně přizpůsobený individuálním 
potřebám budoucího majitele. Naše spolupráce s kli-
enty je založena na rozvíjení efektivních řešení, která 
přinášejí přidanou hodnotu pro jejich podnikání.

Síla řešení na míru 
Mezi našimi klienty jsou velké i malé maloobchodní 
řetězce, stejně jako čerpací stanice, obchody, res-
taurace a bary a mnohé další provozovny, kde jsou 
zapotřebí chladicí zařízení. Výrobky IGLOO naleznete 
všude tam, kde je zapotřebí odolnost, spolehlivost, 
energetická účinnost a funkčnost zařízení dodávána v 
moderní, estetické a ergonomické formě.
Díky dlouholeté spolupráci s firmami různých odvětví 
a znalostem o jejich potřebách, nám umožňuje vyvíjet 
produkty určené specificky jejich potřebám. Navíc, 
díky moderním výrobním linkám pracujícím v sys-
tému lean production, může každý zákazník objednat 
zařízení dle individuálních potřeb.

Krása na dosah
Tým profesionálních návrhářů se snaží zajistit, aby 
naše výrobky uspokojily uživatele svojí ergonomií 
a stylem. Využíváme nejnovějších technologických 
pokroků nejen ke zvyšování energetické účinnosti 
zařízení, ale také ke zvýšení jejich atraktivity. Způsob 
prezentace zboží má zásadní význam při volbě poten-
cionálních zákazníků. Styl našich zařízení podporuje 
efektivní způsob prezentace, a také snadný a rychlý 
přístup ke zboží.

O násCZ

Firma IGLOO je dynamicky rozvíjajúca sa výrobca 
chladiacich zariadení v Európe. Vybudovaná značka 
je vďaka moderným výrobkom, kvalite a designu 
uznávaná nielen v Poľsku, ale aj na medzinárodných 
trhoch

Globálny úspech IGLOO je dôkazom toho, že sme 
našli ideálny smer pre náš rozvoj. Od samého začiatku, 
kedy je návrh našich projektantov prekladaný do tech-
nického jazyka, sa riadi jediným cieľom: ponúknuť 
inovatívny a efektívny produkt plne prispôsobený 
individuálnym potrebám budúceho majiteľa. Naša 
spolupráca s klientmi je založená na rozvíjanie efek-
tívnych riešení, ktoré prinášajú pridanú hodnotu pre 
ich podnikanie

Sila riešenie na mieru
Medzi našimi klientmi sú veľké i malé maloobchod-
né reťazce, rovnako ako čerpacie stanice, obchody, 
reštaurácie a bary a mnohé ďalšie prevádzky, kde sú 
potrebné chladiace zariadenia. Výrobky IGLOO nájde-
te všade tam, kde je potrebné odolnosť, spoľahlivosť, 
energetická účinnosť a funkčnosť zariadenia dodávaná 
v modernej, estetické a ergonomické forme.
Vďaka dlhoročnej spolupráci s firmami rôznych odvet-
ví a znalostiam o ich potrebách, nám umožňuje vyvíjať 
produkty určené špecificky ich potrebám. Navyše, 
vďaka moderným výrobným linkám pracujúcim v sys-
téme lean production, môže každý zákazník objednať 
zariadenie podľa individuálnych potrieb.

Krása na dosah
Tím profesionálnych návrhárov sa snaží zabezpečiť, 
aby naše výrobky uspokojili užívateľa svojou ergonó-
miou a štýlom. Využívame najnovších technologických 
pokrokov nielen na zvyšovanie energetickej účinnosti 
zariadení, ale aj k zvýšeniu ich atraktivity. Spôsob pre-
zentácie tovaru má zásadný význam pri voľbe poten-
cionálnych zákazníkov. Štýl našich zariadení podporu-
je efektívny spôsob prezentácie, a tiež jednoduchý a 
rýchly prístup k tovaru.

O násSK
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Refrigerated Display Counters comprise the most 
developed line of appliances in IGLOO’s offer, 
adjusted in terms of style, colour, and size to a wide 
range of clients. All devices are used to store and 
display meat, cold cuts, dairy products, fish, and 
other food products requiring adequate cooling.

REFRIGERATED 
DISPLAY COUNTERS

photo: Pamso

photo: Hany

photo: Iglootechnika
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SAMOS DEEP
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SAMOS DEEP k dispozici také jako mod /A mod /C *

ID

Název
Názov 
 Name
Nom

Délka bez bočnic [mm]
Dĺžka bez bočníc [mm]

Length without sides [mm]
Länge ohne Seitenwänden [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V] 

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

SA220WG SAMOS DEEP 0.94 938 140 0,9 +1/+10 230/50Hz

SA230WG SAMOS DEEP 1.25 1250 186 1,1 +1/+10 230/50Hz

SA240WG SAMOS DEEP 1.56 1563 232 1,4 +1/+10 230/50Hz

SA250WG SAMOS DEEP 1.88 1875 280 1,7 +1/+10 230/50Hz

SA260WG SAMOS DEEP 2.50 2500 372 2,3 +1/+10 230/50Hz

SA270WG SAMOS DEEP 3.13 3125 466 2,8 +1/+10 230/50Hz

SA280WG SAMOS DEEP 3.75 3750 558 3,4 +1/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát ▪
dynamické chlazení ▪
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem   ▪
(ze strany obsluhy)
sokl a čelní panel (bílý) ▪
nerezová výstavní plocha ▪
nerezový úložný prostor ▪
zadní křídlové dveře úložného prostoru ▪
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm ▪
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO) ▪
rovné čelní sklo (systém křídlových dveří) ▪
zadní plexi kryty ▪
světelná rampa – LED trubice (bílá, cukrárenská nebo na  ▪
maso ,,deep pink“)
čelní nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
iIzolované bočnice PVC + boční skla – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru  ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát ▪
dynamické chladenie ▪
vonkajšie opláštenie – biele, potiahnuté polyesterom  ▪
(zostrany obsluhy)
sokel a čelný panel (biely) ▪
nerezová výstavná plocha ▪
nerezový úložný priestor ▪
zadné krídlové dvere úložného priestoru ▪
žulová pracovná plocha (šedá) hr. 20mm ▪
ALU profily zlatej alebo striebornej farby (vzorník IGLOO) ▪
rovné čelné sklo (systém krídlových dverí)  ▪
zadné plexi kryty ▪
svetelná rampa – LED trubica (biela, cukrárenská alebo na  ▪
mäso ,,deep pink“)
čelná nárazová lišta – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + bočné sklá – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

Varianty provedení zařízení *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

Varianty prevedenia zariadení *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

* Legenda – strana 41

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
dynamic cooling (ventilated) ▪
body with white coated sheet metal base, from staff side ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
exposition area made of stainless steel ▪
storage chamber made of stainless steel ▪
storage chamber back sliding doors ▪
grey granite worktop (thickness 20 mm) ▪
internal aluminum frame – silver or golden (IGLOO pattern  ▪
book)
straight hinged front glass ▪
night blinds made of plexi glass ▪
LED lamp (colors available: white, confectionery or meaty  ▪
“deep pink”)
bumper – different colors available (IGLOO pattern book)  ▪
insulated plastic side walls + glass side panels – different  ▪
colors available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

EN

Devices versions * 

CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

          Standard

Kühlaggregat innen ▪
Dynamische Kühlung  ▪
Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der  ▪
Serviceseite, aus weißbeschichtetem Blech
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech ▪
Auslage-Raum aus rostfreiem Blech ▪
Unterbau aus rostfreiem Blech ▪
Hintere Drehflügeltür des Unterbaus ▪
Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20 mm) ▪
Alu-Innengestell, silbern oder golden gestrichen (IGLOO- ▪
Farbmuster)
Drehflügel-Frontscheibe gerade ▪
Nachtabdeckung aus Plexi ▪
Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (Farbauswahl  ▪
möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren «deep pink»)
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile –  ▪
Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters 

DE

Version der Geräte *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR
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SAMOS k dispozici také jako mod /A mod /C *

ID

Název
Názov
Name
Nom

Délka bez bočnic [mm]
Dĺžka bez bočníc [mm]

Length without sides [mm]
Länge ohne Seitenwänden [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V]

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

SA220 SAMOS  0.94 938 183 0,7 +1/+10 230/50Hz

SA230 SAMOS  1.25 1250 243 1 +1/+10 230/50Hz

SA240 SAMOS  1.56 1563 303 1,2 +1/+10 230/50Hz

SA250 SAMOS  1.88 1875 366 1,4 +1/+10 230/50Hz

SA260 SAMOS  2.50 2500 486 1,9 +1/+10 230/50Hz

SA270 SAMOS  3.13 3125 609 2,4 +1/+10 230/50Hz

SA280 SAMOS  3.75 3750 729 2,9 +1/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát ▪
statické chlazení  ▪
vnější opláštění – bílé potažené polyesterem (ze strany  ▪
obsluhy)
sokl a čelní panel (bílý) ▪
nerezová výstavní plocha ▪
nerezový úložný prostor ▪
zadní křídlové dveře úložného prostoru  ▪
žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm ▪
vnitřní hliníkový rám – stříbrný nebo zlatý (IGLOO vzorník) ▪
rovné čelní sklo (systém křídlových dveří)  ▪
zadní plexi kryty ▪
světelná rampa – LED trubice (bílá, cukrárenská nebo na  ▪
maso ,,deep pink“)
čelní nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + boční skla – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru  ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát ▪
statické chladenie ▪
vonkajšie opláštenie – biele, potiahnuté polyesterom (zo  ▪
strany obsluhy)
sokel a čelný panel (biely) ▪
nerezová výstavná plocha ▪
nerezový úložný priestor ▪
zadné krídlové dvere úložného priestoru  ▪
žulová pracovná plocha (šedá) hr. 20mm  ▪
vnútorný hliníkový rám – strieborný alebo zlatý (IGLOO  ▪
vzorník)
rovné čelné sklo (systém krídlových dverí)  ▪
zadné plexi kryty ▪
svetelná rampa – LED trubica (biela, cukrárenská alebo na  ▪
mäso ,,deep pink“)
čelná nárazová lišta – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + bočné sklá – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

* Legenda – strana 41

Varianty provedení zařízení *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

Varianty prevedenia zariadení *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
static cooling  ▪
body with white coated sheet metal base, from staff side ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
exposition area made of stainless steel ▪
storage chamber made of stainless steel ▪
storage chamber back sliding doors  ▪
grey granite worktop (thickness 20 mm) ▪
internal aluminum frame – silver or golden (IGLOO pattern  ▪
book)
straight hinged front glass  ▪
night blinds made of plexi glass ▪
LED lamp (colors available: white, confectionery or meaty  ▪
“deep pink”)
bumper – different colors available (IGLOO pattern book) ▪
insulated plastic side walls + glass side panels – different  ▪
colors available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

EN

Devices versions * 

CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

          Standard

Kühlaggregat innen ▪
Stille Kühlung  ▪
Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der  ▪
Serviceseite, aus weißbeschichtetem Blech
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech ▪
Auslage-Raum aus rostfreiem Blech ▪
Unterbau aus rostfreiem Blech ▪
Hintere Drehflügeltür des Unterbaus  ▪
Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20 mm) ▪
Alu-Innengestell, silbern oder golden gestrichen (IGLOO- ▪
Farbmuster)
Drehflügel-Frontscheibe gerade  ▪
Nachtabdeckung aus Plexi ▪
Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (Farbauswahl  ▪
möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren «deep pink»)
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile –  ▪
Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters 

DE

Version der Geräte *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR
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LUZON DEEP
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LUZON DEEP k dispozici také jako mod /A mod /C *

ID

Název
Názov
Name
Nom

Délka bez bočnic [mm]
Dĺžka bez bočníc [mm]

Length without sides [mm]
Länge ohne Seitenwänden [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V]

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

BA220WG LUZON DEEP 0.94 938 140 0,9 +1/+10 230/50Hz

BA230WG LUZON DEEP 1.25 1250 186 1,1 +1/+10 230/50Hz

BA240WG LUZON DEEP 1.56 1563 232 1,4 +1/+10 230/50Hz

BA250WG LUZON DEEP 1.88 1875 280 1,7 +1/+10 230/50Hz

BA260WG LUZON DEEP 2.50 2500 372 2,3 +1/+10 230/50Hz

BA270WG LUZON DEEP 3.13 3125 466 2,8 +1/+10 230/50Hz

BA280WG LUZON DEEP 3.75 3750 558 3,4 +1/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát ▪
dynamické chlazení ▪
vnější opláštění – bílé potažené polyesterem (ze strany  ▪
obsluhy)
sokl a čelní panel (bílý) ▪
výstavní plocha bílá potažená polyesterem ▪
úložný prostor – bílý potaženým polyesterem ▪
zadní křídlové dveře úložného prostoru ▪
nerezová pracovní plocha ▪
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO) ▪
rovné čelní sklo ▪
světelná rampa – LED trubice (bílá, cukrárenská nebo na  ▪
maso ,,deep pink“)
čelní nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + boční skla – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru  ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát ▪
dynamické chladenie ▪
vonkajšie opláštenie – biele, potiahnuté polyesterom (zo  ▪
strany obsluhy)
sokel a čelný panel (biely) ▪
výstavná plocha biela, potiahnutá polyesterom ▪
úložný priestor – biely, potiahnutý polyesterom ▪
zadné krídlové dvere úložného priestoru ▪
nerezová pracovná plocha ▪
vnútorný hliníkový rám – strieborný alebo zlatý (vzorník  ▪
IGLOO)
rovné čelné sklo ▪
svetelná rampa – LED trubica (biela, cukrárenská alebo na  ▪
mäso ,,deep pink“) 
čelná nárazová lišta – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + bočné sklá – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

Technické schémata - strana 34-37

* Legenda – strana 41

Varianty provedení zařízení *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

Varianty prevedenia zariadení *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
dynamic cooling (ventilated) ▪
body with white coated sheet metal base, from staff side ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
exposition area made of white coated steel ▪
storage chamber made of white coated steel ▪
storage chamber back sliding doors ▪
stainless steel worktop ▪
aluminum profiles color gold or silver (IGLOO pattern book) ▪
straight front glass pane (which can slightly be opened) ▪
LED lamp (colors available white, confectionery or meaty  ▪
“deep pink”)
bumper – different colors available (IGLOO pattern book)  ▪
insulated plastic side walls + glass side panels – different  ▪
colors available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

Devices versions * 

CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

SKCZ EN           Standard

Kühlaggregat innen ▪
Dynamische Kühlung  ▪
Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der  ▪
Serviceseite, aus weißbeschichtetem Blech
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech ▪
Auslage-Raum aus weißbeschichtetem Blech ▪
Unterbau aus weißbeschichtetem Blech ▪
Hintere Drehflügeltür des Unterbaus ▪
Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech ▪
Alu-Profile, silbern oder golden gestrichen (IGLOO- ▪
Farbmuster)
Gerade Frontverglasung (klappbar) ▪
Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (Farbauswahl  ▪
möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren «deep pink»)
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile –  ▪
Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters 

DE

Version der Geräte *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR
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LUZON k dispozici také jako mod /A mod /C *

ID

Název
Názov
Name
Nom

Délka bez bočnic [mm]
Dĺžka bez bočníc [mm]

Length without sides [mm]
Länge [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V]

Rated voltage [V] 
Nennleistung [V]

BA220 LUZON  0.94 938 183 0,7 +1/+10 230/50Hz

BA230 LUZON  1.25 1250 243 1 +1/+10 230/50Hz

BA240 LUZON  1.56 1563 303 1,2 +1/+10 230/50Hz

BA250 LUZON  1.88 1875 366 1,4 +1/+10 230/50Hz

BA260 LUZON  2.50 2500 486 1,9 +1/+10 230/50Hz

BA270 LUZON  3.13 3125 609 2,4 +1/+10 230/50Hz

BA280 LUZON  3.75 3750 729 2,9 +1/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát ▪
statické chlazení ▪
vnější opláštění – bílé potažené polyesterem (ze strany  ▪
obsluhy)
sokl a čelní panel (bílý) ▪
výstavní plocha bílá potažená polyesterem ▪
úložný prostor – bílý potaženým polyesterem ▪
zadní křídlové dveře úložného prostoru ▪
nerezová pracovní plocha ▪
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO) ▪
rovné čelní sklo ▪
světelná rampa – LED trubice (bílá, cukrárenská nebo na  ▪
maso ,,deep pink“)
čelní nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + boční skla – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
elektronický regulátor teploty  ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru  ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát ▪
dynamické chladenie ▪
vonkajšie opláštenie – biele, potiahnuté polyesterom (zo  ▪
strany obsluhy)
sokel a čelný panel (biely) ▪
výstavná plocha biela, potiahnutá polyesterom ▪
úložný priestor – biely, potiahnutý polyesterom ▪
zadné krídlové dvere úložného priestoru ▪
nerezová pracovná plocha ▪
vnútorný hliníkový rám – strieborný alebo zlatý (vzorník  ▪
IGLOO)
rovné čelné sklo ▪
svetelná rampa – LED trubica (biela, cukrárenská alebo na  ▪
mäso ,,deep pink“)
čelná nárazová lišta – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + bočné sklá – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

* Legenda – strana 41

Varianty provedení zařízení *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

Varianty prevedenia zariadení *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
static cooling ▪
body with white coated sheet metal base, from staff side ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
exposition area made of white coated steel ▪
storage chamber made of white coated steel ▪
storage chamber back sliding doors ▪
stainless steel worktop ▪
aluminum profiles color gold or silver (IGLOO pattern book) ▪
straight front glass pane (which can slightly be opened) ▪
LED lamp (colors available: white, confectionery or meaty  ▪
“deep pink”)
bumper – different colors available (IGLOO pattern book)  ▪
insulated plastic side walls + glass side panels – different  ▪
colors available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

EN

Devices versions * 

CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR

          Standard

Kühlaggregat innen ▪
Stille Kühlung ▪
Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der  ▪
Serviceseite, aus weißbeschichtetem Blech
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech ▪
Auslage-Raum aus weißbeschichtetem Blech ▪
Unterbau aus weißbeschichtetem Blech ▪
Hintere Drehflügeltür des Unterbaus ▪
Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech ▪
Alu-Profile, silbern oder golden gestrichen (IGLOO- ▪
Farbmuster)
Gerade Frontverglasung (klappbar) ▪
Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (Farbauswahl  ▪
möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren «deep pink»)
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile –  ▪
Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display  ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters 

DE

Version der Geräte *
CUSTOM,  DRE,  FISH,  GASTRO,  SELF SERVICE,  BEMAR
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PICO DEEP 

ID

Název
Názov
Name
Nom

Délka [mm]
Dĺžka [mm]
Length [mm]
Länge [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt  [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V] 

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

MO200WG PICO DEEP 0.98 1060 160 0,5 +1/+10 230/50Hz

MO201WG PICO DEEP 1.22 1300 210 0,6 +1/+10 230/50Hz

MO202WG PICO DEEP  1.42 1500 240 0,7 +1/+10 230/50Hz

MO203WG PICO DEEP  1.62 1700 270 0,8 +1/+10 230/50Hz

MO204WG PICO DEEP  1.96 2040 330 1 +1/+10 230/50Hz

MO205WG PICO DEEP  2.44 2520 410 1,25 +1/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát ▪
dynamické chlazení ▪
vnější opláštění – bílé potažené polyesterem (ze strany  ▪
obsluhy)
sokl a čelní panel (bílý) ▪
výstavní plocha bílá potažená polyesterem ▪
úložný prostor – bílý potaženým polyesterem ▪
zadní křídlové dveře úložného prostoru ▪
nerezová pracovní plocha ▪
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO) ▪
rovné čelní sklo ▪
světelná rampa – LED trubice (bílá, cukrárenská nebo na  ▪
maso ,,deep pink“)
čelní nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + boční skla – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru  ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát ▪
dynamické chladenie ▪
vonkajšie opláštenie – biele, potiahnuté polyesterom (zo  ▪
strany obsluhy)
sokel a čelný panel (biely) ▪
výstavná plocha biela, potiahnutá polyesterom ▪
úložný priestor – biely, potiahnutý polyesterom ▪
zadné krídlové dvere úložného priestoru ▪
nerezová pracovná plocha ▪
vnútorný hliníkový rám – strieborný alebo zlatý (vzorník  ▪
IGLOO)
rovné čelné sklo ▪
svetelná rampa – LED trubica (biela, cukrárenská alebo na  ▪
mäso ,,deep pink“)
čelná nárazová lišta – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + bočné sklá – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

* Legenda – strana 41

Varianty provedení zařízení *
 DRE,  SELF SERVICE

Varianty prevedenia zariadení *
 DRE,  SELF SERVICE

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
dynamic cooling (ventilated) ▪
body with white coated sheet metal base, from staff side ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
exposition area made of white coated steel ▪
storage chamber made of white coated steel ▪
storage chamber back sliding doors ▪
stainless steel worktop ▪
aluminum profiles color gold or silver (IGLOO pattern book) ▪
straight front glass pane (which can slightly be opened) ▪
LED lamp (colors available: white, confectionery or meaty  ▪
“deep pink”)
bumper – different colors available (IGLOO pattern book)  ▪
insulated plastic side walls + glass side panels – different  ▪
colors available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

EN

Devices versions * 

 DRE,  SELF SERVICE

          Standard

Kühlaggregat innen ▪
Dynamische Kühlung  ▪
Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der  ▪
Serviceseite, aus weißbeschichtetem Blech
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech ▪
Auslage-Raum aus weißbeschichtetem Blech ▪
Unterbau aus weißbeschichtetem Blech ▪
Hintere Drehflügeltür des Unterbaus ▪
Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech ▪
Alu-Profile, silbern oder golden gestrichen (IGLOO- ▪
Farbmuster)
Gerade Frontverglasung (klappbar) ▪
Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (Farbauswahl  ▪
möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren «deep pink»)
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile –  ▪
Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters 

DE

Version der Geräte *
 DRE,  SELF SERVICE
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PICO 

ID

Nom
Názov
Name
Nom

Délka [mm]
Dĺžka [mm]
Length [mm]
Länge [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V]

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

MO200 PICO 0.98 1060 160 0,5 +1/+10 230/50Hz

MO201 PICO 1.22 1300 210 0,6 +1/+10 230/50Hz

MO202 PICO 1.42 1500 240 0,7 +1/+10 230/50Hz

MO203 PICO 1.62 1700 270 0,8 +1/+10 230/50Hz

MO204 PICO 1.96 2040 330 1 +1/+10 230/50Hz

MO205 PICO 2.44 2520 410 1,25 +1/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát ▪
statické chlazení ▪
vnější opláštění – bílé potažené polyesterem (ze strany  ▪
obsluhy)
sokl a čelní panel (bílý) ▪
výstavní plocha bílá potažená polyesterem ▪
úložný prostor – bílý potaženým polyesterem ▪
zadní křídlové dveře úložného prostoru ▪
nerezová pracovní plocha ▪
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO) ▪
rovné čelní sklo ▪
světelná rampa – LED trubice (bílá, cukrárenská nebo na  ▪
maso ,,deep pink“)
čelní nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + boční skla – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru  ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát ▪
dynamické chladenie ▪
vonkajšie opláštenie – biele, potiahnuté polyesterom (zo  ▪
strany obsluhy)
sokel a čelný panel (biely) ▪
výstavná plocha biela, potiahnutá polyesterom ▪
úložný priestor – biely, potiahnutý polyesterom ▪
zadné krídlové dvere úložného priestoru ▪
nerezová pracovná plocha ▪
vnútorný hliníkový rám – strieborný alebo zlatý (vzorník  ▪
IGLOO)
rovné čelné sklo ▪
svetelná rampa - LED trubica (biela, cukrárenská alebo na  ▪
mäso ,,deep pink“)
čelná nárazová lišta – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
izolované bočnice PVC + bočné sklá – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

* Legenda – strana 41

Varianty provedení zařízení *
 DRE,  SELF SERVICE

Varianty prevedenia zariadení *
 DRE,  SELF SERVICE

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
static cooling ▪
body with white coated sheet metal base, from staff side ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
exposition area made of white coated steel ▪
storage chamber made of white coated steel ▪
storage chamber back sliding doors ▪
stainless steel worktop ▪
aluminum profiles color gold or silver (IGLOO pattern book) ▪
straight front glass pane (which can slightly be opened) ▪
LED lamp (colors available: white, confectionery or meaty  ▪
“deep pink”)
bumper – different colors available (IGLOO pattern book) ▪
insulated plastic side walls + glass side panels – different  ▪
colors available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

EN

Devices versions * 

 DRE,  SELF SERVICE

          Standard

Kühlaggregat innen ▪
Stille Kühlung ▪
Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der  ▪
Serviceseite, aus weißbeschichtetem Blech
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech ▪
Auslage-Raum aus weißbeschichtetem Blech ▪
Unterbau aus weißbeschichtetem Blech ▪
Hintere Drehflügeltür des Unterbaus ▪
Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech ▪
Alu-Profile, silbern oder golden gestrichen (IGLOO- ▪
Farbmuster)
Gerade Frontverglasung (klappbar) ▪
Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (Farbauswahl  ▪
möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren «deep pink»)
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile –  ▪
Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters 

DE

Version der Geräte *
 DRE,  SELF SERVICE
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Cooling Multidecks are one of the major product 
groups offered by IGLOO. The devices can be 
multiplexed and cooled by both: internal and 
external aggregate.

COOLING MULTIDECKS
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BALI
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BALI k dispozici také jako mod /A mod /C *

ID

Název
Názov
 Name
Nom

Délka bez bočnic [mm]
Dĺžka bez bočníc [mm]

Length without sides [mm]
Länge ohne Seitenwänden [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V]

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

BL100 BALI 1.0 920 530 1,7 +2/+10 230/50Hz

BL101 BALI 1.3 1230 710 2,2 +2/+10 230/50Hz

BL102 BALI 1.6 1530 890 2,8 +2/+10 230/50Hz

BL103 BALI 1.9 1840 1060 3,4 +2/+10 230/50Hz

BL104 BALI 2.5 2460 1420 4,5 +2/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát ▪
dynamické chlazení ▪
sokl a čelní panel (bílý) ▪
prosvětlený horní panel LED trubicí – možnost výběru barvy  ▪
plexi (vzorník IGLOO)
vnitřní horní osvětlení – LED trubice (bílá, cukrárenská, na  ▪
maso ,,deep pink“)
ruční roleta ▪
vnitřní plášť a výstavní police zařízení potažené polyesterem  ▪
bílé barvy
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení ▪
cenovkové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
čelní nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
bočnice PVC s dvojitými skly – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru  ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát ▪
dynamické chladenie ▪
sokel a čelný panel (biely) ▪
presvetlený horný panel LED trubicou – možnosť výberu  ▪
farby plexi (vzorník IGLOO)
vnútorné horné osvetlenie – LED trubica (biela, cukrárenská  ▪
alebo na mäso ,,deep pink“)
ručná roleta ▪
vnútorný plášť a výstavná polica zariadenia potiahnutá  ▪
polyesterom bielej farby
výstavná polica s možnosťou regulácie výšky a uhlu zavesenia ▪
cenovkové lišty – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
čelná nárazová lišta – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
bočnice PVC s dvojitými sklami – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

* Legenda – strana 41

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
dynamic cooling (ventilated) ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
front panel made of painted steel – different colors available   ▪
(IGLOO pattern book)
illuminated top panel – LED lamp  (colors available: white,  ▪
confectionery or meaty “deep pink”)
night roller blind – manual ▪
interior and exposition shelves made of white coated steel ▪
exposition shelves with height and angle adjustment ▪
price stripes – different colors available (IGLOO pattern book) ▪
bumper – different colors available (IGLOO pattern book)  ▪
insulated PVC side panels with combined glass – different  ▪
colors available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

EN           Standard

Kühlaggregat innen ▪
Dynamische Kühlung  ▪
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech ▪
Obere Leiste mit LED-Leuchtstoffröhre – Farbauswahl  ▪
möglich (IGLOO-Farbmuster)
obere Innenbeleuchtung – LED-Leuchtstoffröhre  ▪
(Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder 
Fleischwaren «deep pink»)
Rollo manuell ▪
Ausstellungsböden und Innenraum aus lackiertem Blech,  ▪
Farbe weiß
Glasauslagen, Höhen- und Neigungsverstellung möglich ▪
Scannerschiene – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
isolierte Seitenteile aus PVC mit Isolierverglasung –  ▪
Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters 

DE
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BALI DP / BALI DU k dispozici také jako mod /A mod /C *

ID

Název
Názov
Name
Nom

Délka bez bočnic [mm]
Dĺžka bez bočníc [mm]

Length without sides [mm]
Länge ohne Seitenwänden [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V]

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

BL100DP / BL100DU BALI 1.0 DP / BALI 1.0 DU 920 630 1,9 +2/+10 230/50Hz

BL101DP / BL101DU BALI 1.3 DP / BALI 1.3 DU 1230 840 2,5 +2/+10 230/50Hz

BL102DP / BL102DU BALI 1.6 DP / BALI 1.6 DU 1530 1040 3,1 +2/+10 230/50Hz

BL103DP / BL103DU BALI 1.9 DP / BALI 1.9 DU 1840 1250 3,7 +2/+10 230/50Hz

BL104DP / BL104DU BALI 2.5 DP / BALI 2.5 DU 2460 1680 5 +2/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát ▪
dynamické chlazení ▪
sokl a čelní panel (bílý) ▪
prosvětlený horní panel LED trubicí – možnost výběru barvy  ▪
plexi (vzorník IGLOO)
vnitřní horní osvětlení – LED trubice (bílá, cukrárenská, na  ▪
maso ,,deep pink“)
posuvné nebo křídlové dveře s dvojitými skly ▪
vnitřní plášť a výstavní police zařízení potažené polyesterem  ▪
bílé barvy
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení ▪
venovkové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
čelní nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
bočnice PVC s dvojitými skly – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru  ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát ▪
dynamické chladenie ▪
sokel a čelný panel (biely) ▪
presvetlený horný panel LED trubicou – možnosť výberu  ▪
farby plexi (vzorník IGLOO)
vnútorné horné osvetlenie – LED trubica (biela, cukrárenská  ▪
alebo na mäso ,,deep pink“)
posuvné alebo krídlové dvere s dvojitými sklami ▪
vnútorný plášť a výstavná polica zariadenia potiahnutá  ▪
polyesterom bielej farby
výstavná polica s možnosťou regulácie výšky a uhlu zavesenia ▪
cenovkové lišty – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO)  ▪
čelná nárazová lišta – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
bočnice PVC s dvojitými sklami – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

* Legenda – strana 41

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
dynamic cooling (ventilated) ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
front panel made of painted steel – different colors available   ▪
(IGLOO pattern book)
illuminated top panel – LED lamp (colors available: white,  ▪
confectionery or meaty “deep pink”)
sliding or hinged doors with combined glass ▪
interior and exposition shelves made of white coated steel ▪
exposition shelves with height and angle adjustment ▪
price stripes – different colors available (IGLOO pattern book) ▪
bumper – different colors available (IGLOO pattern book) ▪
insulated PVC side panels with combined glass – different  ▪
colors available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

EN           Standard

Kühlaggregat innen ▪
Dynamische Kühlung  ▪
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech ▪
Obere Leiste mit LED-Leuchtstoffröhre – Farbauswahl  ▪
möglich (IGLOO-Farbmuster)
obere Innenbeleuchtung – LED-Leuchtstoffröhre  ▪
(Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder 
Fleischwaren «deep pink»)
Schiebetür mit Isolierverglasung oder kippbare Tür ▪
Ausstellungsböden und Innenraum aus lackiertem Blech,  ▪
Farbe weiß
Glasauslagen, Höhen- und Neigungsverstellung möglich ▪
Scannerschiene – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
isolierte Seitenteile aus PVC mit Isolierverglasung –  ▪
Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters 

DE
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TIMOR k dispozici také jako mod /A mod /C *

ID

Název
Názov
Name
Nom

Délka bez bočnic [mm]
Dĺžka bez bočníc [mm]

Length without sides [mm]
Länge ohne Seitenwänden [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V]

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

TR100 TIMOR 1.0 920 620 2,0 +2/+10 230/50Hz

TR101 TIMOR 1.3 1230 830 2,6 +2/+10 230/50Hz

TR102 TIMOR 1.6 1530 1030 3,3 +2/+10 230/50Hz

TR103 TIMOR 1.9 1840 1240 3,9 +2/+10 230/50Hz

TR104 TIMOR 2.5 2460 1650 5,3 +2/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát ▪
dynamické chlazení ▪
sokl a čelní panel (bílý) ▪
prosvětlený horní panel LED trubicí – možnost výběru barvy  ▪
plexi (vzorník IGLOO)
vnitřní horní osvětlení – LED trubice (bílá, cukrárenská, na  ▪
maso ,,deep pink“)
ruční roleta ▪
vnitřní plášť a výstavní police zařízení potažené polyesterem  ▪
bílé barvy
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení ▪
cenovkové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
čelní nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
bočnice PVC s dvojitými skly – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru  ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát ▪
dynamické chladenie ▪
sokel a čelný panel (biely) ▪
presvetlený horný panel LED trubicou – možnosť výberu  ▪
farby plexi (vzorník IGLOO)
vnútorné horné osvetlenie – LED trubica (biela, cukrárenská  ▪
alebo na mäso ,,deep pink“)
ručná roleta ▪
vnútorný plášť a výstavná polica zariadenia potiahnutá  ▪
polyesterom bielej farby
výstavná polica s možnosťou regulácie výšky a uhlu zavesenia ▪
cenovkové lišty – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO)  ▪
čelná nárazová lišta – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
bočnice PVC s dvojitými sklami – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

* Legenda – strana 41

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
dynamic cooling (ventilated) ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
front panel made of painted steel – different colors available   ▪
(IGLOO pattern book)
illuminated top panel – LED lamp (colors available: white,  ▪
confectionery or meaty “deep pink”)
night roller blind ▪
interior and exposition shelves made of white coated steel ▪
exposition shelves with height and angle adjustment ▪
price stripes – different colors available (IGLOO pattern book) ▪
bumper – different colors available (IGLOO pattern book)  ▪
insulated PVC side panels with combined glass – different  ▪
colors available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

EN           Standard

Kühlaggregat innen ▪
Dynamische Kühlung  ▪
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech ▪
Obere Leiste mit LED-Leuchtstoffröhre – Farbauswahl  ▪
möglich (IGLOO-Farbmuster)
obere Innenbeleuchtung – LED-Leuchtstoffröhre  ▪
(Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder 
Fleischwaren «deep pink»)
Rollo manuell ▪
Ausstellungsböden und Innenraum aus lackiertem Blech,  ▪
Farbe weiß
Glasauslagen, Höhen- und Neigungsverstellung möglich ▪
Scannerschiene – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
isolierte Seitenteile aus PVC mit Isolierverglasung –  ▪
Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters 

DE



28

TIMOR DP / TIMOR DU



29

TIMOR DP / TIMOR DU k dispozici také jako mod /A mod /C *

ID

Název
Názov
Name
Nom

Délka bez bočnic [mm]
Dĺžka bez bočníc [mm]

Length without sides [mm]
Länge ohne Seitenwänden [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V] 

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

TR100DP / TR100DU TIMOR 1.0 DP / TIMOR 1.0 DU 920 730 2,2 +2/+10 230/50Hz

TR101DP / TR101DP TIMOR 1.3 DP / TIMOR 1.3 DU 1230 970 2,9 +2/+10 230/50Hz

TR102DP / TR102DP TIMOR 1.6 DP / TIMOR 1.6 DU 1530 1210 3,6 +2/+10 230/50Hz

TR103DP / TR103DP TIMOR 1.9 DP / TIMOR 1.9 DU 1840 1460 4,3 +2/+10 230/50Hz

TR104DP / TR104DP TIMOR 2.5 DP / TIMOR 2.5 DU 2460 1950 5,8 +2/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát ▪
dynamické chlazení ▪
sokl a čelní panel (bílý) ▪
prosvětlený horní panel LED trubicí – možnost výběru barvy  ▪
plexi (vzorník IGLOO)
vnitřní horní osvětlení – LED trubice (bílá, cukrárenská, na  ▪
maso ,,deep pink“)
posuvné nebo křídlové dveře s dvojitými skly ▪
vnitřní plášť a výstavní police zařízení potažené polyesterem  ▪
bílé barvy
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení ▪
cenovkové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
čelní nárazová lišta – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) ▪
bočnice PVC s dvojitými skly – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru  ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát ▪
dynamické chladenie ▪
sokel a čelný panel (biely) ▪
presvetlený horný panel LED trubicou – možnosť výberu  ▪
farby plexi (vzorník IGLOO)
vnútorné horné osvetlenie – LED trubica (biela, cukrárenská  ▪
alebo na mäso ,,deep pink“)
posuvné alebo krídlové dvere s dvojitými sklami ▪
vnútorný plášť a výstavná polica zariadenia potiahnutá  ▪
polyesterom bielej farby
výstavná polica s možnosťou regulácie výšky a uhlu zavesenia ▪
cenovkové lišty – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO)  ▪
čelná nárazová lišta – možnosť výberu farby (vzorník IGLOO) ▪
bočnice PVC s dvojitými sklami – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

* Legenda – strana 41

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
dynamic cooling (ventilated) ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
front panel made of painted steel – different colors available  ▪
(IGLOO pattern book)
illuminated top panel – LED lamp (colors available: white,  ▪
confectionery or meaty “deep pink”)
sliding door with a glass unit or tilting ▪
interior and exposition shelves made of white coated steel ▪
exposition shelves with height and angle adjustment ▪
price stripes – different colors available (IGLOO pattern book) ▪
bumper – different colors available (IGLOO pattern book) ▪
insulated PVC side panels with combined glass – different  ▪
colors available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

EN           Standard

Kühlaggregat innen ▪
Dynamische Kühlung  ▪
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech ▪
Obere Leiste mit LED-Leuchtstoffröhre – Farbauswahl  ▪
möglich (IGLOO-Farbmuster)
obere Innenbeleuchtung – LED-Leuchtstoffröhre  ▪
(Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder 
Fleischwaren «deep pink»)
Schiebetür mit Isolierverglasung oder kippbare Tür ▪
Ausstellungsböden und Innenraum aus lackiertem Blech,  ▪
Farbe weiß
Glasauslagen, Höhen- und Neigungsverstellung möglich ▪
Scannerschiene – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) ▪
isolierte Seitenteile aus PVC mit Isolierverglasung –  ▪
Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters 
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Our experience in the manufacture of refrigeration 
equipment and modern machinery allow for 
the implementation of individual projects 
commissioned by demanding customers. 

IMPULSE DEVICES
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IMPULS / IMPULS DRE

ID

Název
Názov
Name
Nom 

Délka [mm]
Dĺžka [mm]
Length [mm]
Länge [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V]

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

IM100 IMPULS 730 120 +2/+10 230/50Hz

IM100DRE IMPULS DRE 640 120 +2/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát  ▪
statické chlazení  ▪
bezúdržbový kondenzátor  ▪
vnější opláštění – bílé potažené polyesterem / dřevěné vnější  ▪
opláštění – možnost výběru barvy
sokl a čelní panel (bílý)  ▪
ekologická polyuretanová izolace  ▪
automatické odtávání  ▪
odtok kondenzátu pomocí vnějšího výpustného ventilu ▪
elektronický regulátor teploty ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát  ▪
statické chladenie ▪
bez údržbový kondenzátor ▪
vnútorné opláštenie – biele, potiahnuté polyesterom  ▪
(drevené vnútorné opláštenie –možnosť výberu farby)
ekologická polyuretánová izolácia  ▪
nerezový vnútorný plášť ▪
automatické odmrazovanie  ▪
odtok kondenzátu pomocou vnútorného výpustného ventilu  ▪
elektronický regulátor teploty ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
static cooling ▪
maintenance-free condenser ▪
external housing made of white coated steel / external  ▪
wooden body – different colors available 
ecological polyurethane foam insulation  ▪
internal housing made of stainless steel   ▪
automatic defrost  ▪
condensate drainage system through an external drain  ▪
electronic temperature controller  ▪

EN           Standard

Kühlaggregat innen  ▪
Stille Kühlung  ▪
wartungsfreier Verdunster  ▪
Außenverkleidung aus weißbeschichtetem Blech /  ▪
Außenverkleidung aus Holz – Farbauswahl möglich
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech  ▪
Innenverkleidung aus rostfreiem Blech  ▪
automatische Abtauung  ▪
Tauwasserabführung durch externen Ablasshahn  ▪
Elektronische Temperaturregelung ▪

DE
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MAX

ID

Název
Názov
Name
Nom

Délka [mm]
Dĺžka [mm]
Length [mm]
Länge [mm]

Užitný objem [dm3]
Úžitkový objem [dm3]
Usable capacity [dm3]

Fassungsvermögen [dm3]

Výstavní plocha [m2]
Výstavná plocha [m2]

Shelves area [m2]
Ablagefläche [m2]

Rozsah teplot [°C] 
Rozsah teplôt [°C]

Temperature range [°C]
Temperaturbereich [°C]

Napětí [V]
Napätie [V] 

Rated voltage [V]
Nennleistung [V]

MX100 MAX 620 125 0,7 +2/+10 230/50Hz

          Standard

zabudovaný chladící agregát  ▪
dynamische Kühlung ▪
bílý sokl, čelní a horní panel ▪
vnitřní opláštění – bílé potažené polyesterem  ▪
vnitřní osvětlení – LED trubice  ▪
skleněné výstavní police ▪
bočnice PVC s dvojitými skly – možnost výběru barvy  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odtávání ▪
automatické odpařování kondenzátu ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru   ▪

          Štandard

zabudovaný chladiaci agregát  ▪
dynamické chladenie  ▪
biely sokel, čelný a horný panel ▪
vnútorné opláštenie - biele, potiahnuté polyesterom ▪
vnútorné osvetlenie – LED trubica ▪
sklenené výstavné police ▪
bočnice PVC s dvojitými sklami – možnosť výberu farby  ▪
(vzorník IGLOO)
automatické odmrazovanie ▪
automatické odparovanie kondenzátu ▪
elektronický regulátor teploty ▪
zvukový alarm informujúci o znečistení kondenzátoru ▪

SKCZ

Technické schémata - strana 34-37

          Standard equipment

internal cooling aggregate ▪
dynamic cooling ▪
base and front panel made of white coated steel ▪
front panel made of painted steel – different colors available  ▪
interior illumination – LED lights ▪
glass exposition shelves ▪
insulated PVC side panels with glass units – different colors  ▪
available (IGLOO pattern book)
automatic defrost ▪
automatic condenser vaporization ▪
electronic temperature controller with digital display ▪
condenser impurity or fan operation failure alarm ▪

EN           Standard

Kühlaggregat innen  ▪
Dynamische Kühlung ▪
Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech  ▪
Unterbau und Frontteil pulverbeschichtet in Weiß   ▪
Innenbeleuchtung – LED-Leuchtstoffröhre  ▪
Glasauslagen  ▪
ABS-Seitenteile mit Verglasung – Farbauswahl möglich  ▪
(IGLOO-Farbmuster)
automatische Abtauung  ▪
Automatische Tauwasserverdunstung  ▪
Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display ▪
Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters  ▪
oder der Blockade des Lüfters  

DE
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SAMOS DEEP
SAMOS DEEP mod/A

LUZON DEEP
LUZON DEEP mod/A

PICO DEEP
PICO DEEP mod/A

SAMOS
SAMOS mod/A

LUZON
LUZON mod/A

PICO
PICO mod/A

PLUG-IN
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IMPULS
IMPULS DRE

BALI
BALI mod/A

BALI DP / BALI DU
BALI DP mod/A / BALI DU mod/A

MAX
TIMOR
TIMOR mod/A

TIMOR DP / TIMOR DU 
TIMOR DP / TIMOR DU mod/A

 1
26

0±
15

265

295

320

434

520

15
4

16
0

16
0

16
5

600
660

Ø730

88
0±

10

50
0

Ø615

23
0±

10
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SAMOS DEEP mod/C LUZON DEEP mod/C

SAMOS mod/C LUZON mod/C

REMOTE



39

BALI mod/C
BALI DP mod/C 
BALI DU mod/C 

TIMOR mod/C
TIMOR DP mod/C
TIMOR DU mod/C
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REALIZATIONS

photo: Pamso photo: Hany

photo: Iglootechnika
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Výrobce (dovozce) si ponechává právo na změnu cen, designu, 
technických a konstrukčních parametrů bez předchozího 
upozornění. Fotografie a technické nákresy zařízení jsou pouze 
ilustrační. Navzdory naší snaze nemůžeme zaručit, že zveřejněné 
informace neobsahují chyby, které nemohou být důvodem 
pro případnou reklamaci. V případě jakýchkoliv dotazů prosím 
kontaktujte naše obchodní oddělení.

Výrobca (dovozca) si ponecháva právo na zmenu designu, 
technických a konštrukčných parametrov bez predchádzajúceho 
upozornenia.Fotografie a technické nákresy zariadení sú len 
ilustračné. Napriek našej snahe nemôžeme zaručiť, že zverejnené 
informácie neobsahujú chyby, ktoré nemôžu byť dôvodom, pre 
prípadnú reklamáciu. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte 
prosím naše obchodné oddelenie.

SKCZ Despite the best efforts we cannot guarantee that the published  
specifications and descriptions do not contain errors or mistakes.
Mistakes cannot be the basis for the complaint, so if you have any  
questions before ordering, please contact our sales department. 
The manufacturer reserves the right to change the technical 
parameters of counters. 

EN Trotz der größten Mühe und Sorgfalt können wir nicht garantie-
ren, dass die veröffentlichten technischen Daten und Beschrei-
bungen keine Fehler oder Mängel beinhalten.
Eventuelle Fehler bilden keine Grundlage für Ansprüche. Wenn 
Sie also jegliche Zweifel haben, kontaktieren Sie die Vertriebsab-
teilung von IGLOO vor Auftragserteilung. 
Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung der technischen 
Daten vor. 

DE
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Varianty provedení zařízení

CUSTOM
k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu)

DRE 

mj. dřevěný čelní panel a bočnice, nerezový sokl, bez 
nárazové lišty

FISH 

mj. nerezové vany ve výstavním prostoru, lakovaný výparník

GASTRO 

mj. nerezová konstrukce ve výstavní ploše na GN,  
ventilátory pro nucenou cirkulaci vzduchu *

SELF SERVICE 
mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez možnosti 
zadních plexi krytů

BEMAR
volní lázeň, horní rampa s infra ohřevem

Varianty provedení zařízení

mod/A
modul se zadubovaným agregátem přizpůsobený ke 
spojování do sestav (standard neobsahuje bočnice)

mod/C 

modul bez agregátu (připojení na vzdálenou jednotku) 
přizpůsobený ke spojování do sestav (standard neobsahuje 
bočnice)

Varianty prevedenia zariadení

CUSTOM
k individuálnemu zabudovaniu (oi. bez čelného panelu)

DRE 

oi. drevený čelný panel a bočnice, nerezový sokel, bez 
nárazovej lišty

FISH 

oi. nerezové vane vo výstavnom priestore, lakovaný výparník

GASTRO 

oi. nerezová konštrukcia vo výstavnej ploche na GN, 
ventilátory pre nútenú cirkuláciu vzduchu *

SELF SERVICE 
oi. nízke čelné sklo, bez svetelnej rampy, bez možnosti 
zadných plexi krytov **

BEMAR
vodná lázeň, horná rampa s infra ohrevom

Varianty prevedenia zariadení

mod/A
modul so zabudovaným agregátom prispôsobený 
k spojovaniu do zostáv (štandard neobsahuje bočnice)

mod/C 

modul bez agregátu (pripojenie na vzdialenú jednotku) 
prispôsobený k spojovaniu do zostáv (štandard neobsahuje 
bočnice)

LEGEND
SKCZ

 * týká se SAMOS, LUZON
** netýká se LUZON, LUZON DEEP

 * týka sa SAMOS, LUZON
** netýka sa LUZON, LUZON DEEP

Devices versions

CUSTOM
for individual projects (drop in unit, without front and side 
panels)

DRE 

wooden front and side panels, stainless steel base, without 
bumper

FISH 

FISH – exposition area made of acid resistant stainless steel, 
painted evaporator

GASTRO 

instead of exposition shelves – stainless steel frame for GN 
containers; fans enforcing air circulation *

SELF SERVICE 
low front glass, without lamp, without plexi night blinds **

BEMAR
bain marie (heated water tank/well), lamp panel with ceramic 
heaters

Devices variants

mod/A
multiplexable device with compressor (side panels optional)

mod/C 

multiplexable device without compressor (side panels 
optional)

EN

 * applies to SAMOS, LUZON
** does not apply to LUZON, LUZON DEEP

Version der Geräte

CUSTOM
für individuellen Verbau (ohne Frontleiste)

DRE 

Holzfront, Unterbau aus rostfreiem Blech, Seitenteile aus 
Holz, keine Fußleiste

FISH 

Ausstellung in Wannen aus säurebeständigem Blech, 
Verdampfer gestrichen

GASTRO 

hier u.a.: Gestell aus rostfreiem Blech geeignet für  
GN-Behälter; die Ventilatoren erpresserisch Kühlkreislauf *

SELF SERVICE 
niedrige Frontscheibe, ohne Lampe, keine Nachtrollos

BEMAR
Bain-Marie zur Heizung, Lampenleiste mit Keramik-
Heizelementen

Varianten der Geräte

mod/A
Modul mit eingebautem Aggregat für modulare Systeme 
geeignet

mod/C 

Modul für externes Aggregat (zentral) und für modulare 
Systeme geeignet

DE

 * betrifft SAMOS, LUZON
** betrifft nicht LUZON, LUZON DEEP
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