
PLUTON SPACE FLOWER
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mm 1250 1880

Apie Pluton Space Flower

Naujo dizaino autonomiškai  veikiantis šaldiklis skintų gėlių eksponavimui ilgam užtikrina 
gėlių šviežumą. Pluton Space Flower palaiko tolygią +5..+8 ˚C temperatūrą reikiamai 
vėsai ilgalaikiam gėlių išsaugojimui užtikrinti. Naujas patrauklus gaminio dizainas suteikia 
daugiau vietos gėlėms eksponuoti, o lenkto stiklo durys garantuoja puikų matomumą ir 
energijos taupymą. Naujas gaminio modelis turi patogesnę prieigą šaldytuvo komponentų 
priežiūrai. Ratukai su stabdžiais suteikia baldui mobilumo, tad jis lengvai gali būti perstumtas 
į reikiamą parduotuvės vietą.

O Pluton Space Flower

Autonomicznie działająca chłodziarka o nowym designie, przeznaczona do eksponowania 
kwiatów ciętych, na długo zapewnia ich świeżość. Pluton Space Flower utrzymuje 
równomierną temperaturę +5...+8 ˚C niezbędną dla chłodu i zapewnienia długotrwałego 
utrzymania kwiatów. Nowy, atrakcyjny design produktu daje więcej miejsca na eksponowanie 
kwiatów, zaś drzwi o wygiętej szybie gwarantują doskonałą widoczność i oszczędność 
energii. Nowy model produktu posiada wygodniejszy dostęp do komponentów lodówki. 
Kółka z hamulcami nadają jej mobilności, dlatego z łatwością może być przesuwana w 
wybrane miejsce w sklepie.

O Pluton Space Flower

N/A

Автоматически действующий холодильник нового дизайна для демонстрации 
цветов обеспечивает продолжительное сохранение свежести цветов. «Pluton 
Space Flower» поддерживает равномерную температуру +5..+8 ˚C, необходимую 
для надлежащей прохлады, обеспечивающей продолжительное хранение цветов.  
Новый привлекательный дизайн изделия создаёт  больше места для демонстрации 
цветов, а дверцы из выгнутого стекла гарантируют замечательный обзор и экономию 
энергии. Новая модель изделия с более удобным доступом для обслуживания 
компонентов.  Колёсики с тормозами обеспечивают мобильность витрины, поэтому 
её легко перемещать по магазину в необходимое место.  
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Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература
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Długość bez boków /
Длина без боковин 
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Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 
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