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Chłodnicza Altana Kwiatowa SChAK-1D/AG/2N
Cena brutto

8 180,73 zł

Cena netto

6 651,00 zł

Cena poprzednia

9 089,70 zł

Producent

RAPA

Opis produktu
Chłodnicza altana kwiatowa
to ekskluzywna szafa, w której kwiaty cięte w najkorzystniejszym dla siebie klimacie zachowują na długo świeżość i czar.
Posiada nierdzewny korpus, dno z blachy nierdzewnej wzorkowanej, oświetlenie LED, automatyczne odparowanie skroplin oraz
hartowane szyby.
Standard:

? 3 klasa klimatyczna:
zakres temperatur wewnątrz urządzenia : +1 ÷ +10 °C (przy temp. otoczenia +25 °C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia: +16 °C ÷ +32 °C
? Całość konstrukcji ze stali nierdzewnej
? Urządzenie przeszklone z 4 stron (szyby zespolone, szkło hartowane)
? Szyba frontowa panoramiczna 150 cm
? Drzwi przesuwne od strony obsługi
? Automatyczne odparowanie kondensatu
? Nogi regulowane ze stali nierdzewnej ? wysokość stopki: 50 ÷ 110 mm
? Podesty pod kwiaty - 2 szt.
- blacha nierdzewna wzorkowana ? płótno
- ozdobny motyw kwiatów
Wymiar podestu:
szerokość: 44; 54; 64; 74; 84; 94 cm
wysokość: 41 cm
głębokość: 20 cm
Wyposażenie dodatkowe:
? Zamek
? Filtr przeciwpyłkowy

Chłodnicza altana kwiatowa łączy uniwersalność i piękno.
Uniwersalność to praktyczność przechowywania kwiatów, a piękno to precyzja wykonania urządzenia, które w subtelny i
elegancki sposób wydobywa urok kwiatów.
Dzięki panoramicznej szybie sztuka ekspozycji będzie przyjemnością skłaniającą do tworzenia atrakcyjnych bukietów
stojących i kompozycji podwieszanych. Dzięki zainstalowanej poprzeczce altana jest doskonała do prezentowania oryginalnych
wiszących aranżacji kwiatowych.
Altana posiada atrakcyjny nierdzewny korpus, a dno i komfortowe 2 podesty na kwiaty wykonane są z ozdobnej blachy
nierdzewnej, szczególnie praktycznej w utrzymaniu należytej czystości.
Wyjątkowości dodają ozdobne motywy kwiatów dekorujące urządzenie. Szafa posiada efektowne oświetlenie LED i
wyposażona jest w automatyczne odparowanie skroplin oraz hartowane szyby.
Altana to dzieło stworzone z pasją dla tworzącej z pasją, wymagającej branży florystycznej. Znakomita dla kwiaciarni i
florystów w centrach handlowych chcących w niebanalny sposób reklamować swój talent.
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Wymiary gabarytowe:
szerokość:
wysokość:
głębokość:

120,5; 140,5; 160,5; 180,5; 200,5; 220,5 cm
199,5 cm
74,5 cm

Wymiary ekspozycji:
szerokość:
wysokość:
głębokość:

110; 130; 150; 170; 190; 210 cm
150 cm
62 cm

zasilanie:
moc znamionowa:
zakres temperatur:
czynnik chłodniczy:
sprężarka:
odszranianie:

230V / 50Hz
650 W
+1 ÷ +10 °C
R-507
Cubigel (Elektrolux)
Automatyczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Szerokość altany kwiatowej: 120,5cm , 140,5cm (+ 1 008,60 zł ), 160,5cm (+ 2 226,30 zł ), 180,5cm (+ 3 511,65 zł ),
200,5cm (+ 4 784,70 zł ), 220,5 (+ 6 205,35 zł )
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