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Link do produktu: https://sklep.kalimpex.webd.pl/regal-chlodniczy-rch-4-p-198.html

Regał chłodniczy RCH 4
Cena brutto

6 451,10 zł

Cena netto

5 244,80 zł

Cena poprzednia

7 330,80 zł

Producent

mawi

Opis produktu
Dane techniczne:
Agregat chłodniczy Danffos

tak

Chłodzenie wymuszone

tak

Czynnik chłodniczy

R 507

Napięcie znamionowe

230V/50Hz

Zakres temperatur

+1 do +10oC

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE
• wbudowany agregat ch?odniczy
• ch?odzenie wymuszone
•elektroniczny regulator temperatury z
automatycznym rozmra?aniem (termostat
z cyfrowym wy?wietlaczem)
• roleta nocna
• boki izolowane piank? poliuretanow?
• podstawa malowana proszkowo na kolor
popielaty Mawi RAL 9006*
• plafoniera górna pod?wietlana - mo?liwo??
wyboru koloru z dost?pnych*
•4 rz?dy pó?ek z listwami cenowymi, malowane
proszkowo na kolor bia?y, z mo?liwo?ci?
regulacji wysoko?ci i k?ta zawieszenia
• o?wietlenie górne pojedy?cze
• mo?liwo?? ??czenia w ci?gi
• nó?ki do wypoziomowania urz?dzenia

wygenerowano w programie shopGold

WYPOSA?ENIE OPCJONALNE
podstawa malowana na kolor z dost?pnych RAL *
dodatkowa pó?ka malowana (pó?ka, wspornik, listwa cenowa)
lustro w boku
lustro górne podwieszane
listwa hakowa ze stali nierdzewnej z 6 hakami typu „S” - zamiast pó?ki
listwa hakowa z 6 hakami d?ugimi spawanymi - zamiast pó?ki
pod?wietlenie LED, górne lub pó?ki
pó?ka z blachy nierdzewnej zamiast lakierowanej
pó?ka z blachy kwasoodpornej zamiast lakierowanej
wn?trze rega?u wykonane z blachy nierdzewnej zamiast lakierowanej
wn?trze rega?u wykonane z blachy kwasoodpornej zamiast
lakierowanej
dodatkowa pó?ka z blachy nierdzewnej (pó?ka, wspornik, listwa cenowa)
dodatkowa pó?ka z blachy kwasoodpornej (pó?ka, wspornik, listwa cenowa)

Parametry techniczne:

Model
RCH 4
RCH 1.0/0.9
RCH 1.3/0.9
RCH 1.
5/0.9
RCH 1.9/
09RCH 2.5/09

Dlugosc
mm
1080
1320
157019602520

Szerokosc
mm
890
890
890890890

Wysokosc
mm
1985
1985
198519851985

Temp. od
o
C
1
1
111

Temp. do
o
C
10
10
101010

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wymiary: RCH4 1.0/0.9 , RCH4 1.3/0.9 (+ 774,90 zł ), RCH4 1.5/0.9 (+ 1 193,10 zł ), RCH4 1.9/0.9 (+ 2 681,40 zł ), RCH4
2.5/0.9 (+ 4 046,70 zł ), RCH4 3.75/0.9 (DWA MODUŁY 1.9 DO ZŁOŻENIA) (+ 12 693,60 zł )
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