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KAS MES ESAME?

FREOR LT yra vienintelė komercinės šaldymo įrangos gamintoja Baltijos šalyse, 
tiekianti šaldymo įrangą mažmeninės prekybos sektoriui - nuo mažesnių 
parduotuvių iki didžiųjų prekybos centrų. Siūlome klientams platų gaminių 
asortimentą - autonominius bei nuotolinio šaldymo sistemoje veikiančius 
priesienius, šaldiklius, aptarnavimo bei savitarnos vitrinas. Turime platų 
tarptautinių atstovų tinklą, todėl produkciją sėkmingai parduodame ne tik 
Lietuvos, bet ir Vakarų bei Pietų Europos, Azijos prekybos tinklams visame 
pasaulyje. Daugiau nei 25-iose šalyse esantys kompetetingi verslo partneriai 
teikia kvalifikuotas montavimo paslaugas bei atlieka gaminių techninę priežiūrą. 
FREOR būstinė įsikūrusi Vilniuje. Įmonė valdo dvi modernia įranga aprūpintas 
gamyklas, patogiai išsidėsčiusias logistikos atžvilgiu: 18 000 m2 gamyklą Vilniuje ir 
10 000 m2 gamybos padalinį Baltarusijoje. Įmonė sertifikuota pagal ISO 9001 
(kokybės vadybos), ISO 14001 (aplinkosaugos vadybos) ir ISO 50001 (energijos 
vadybos) standartų reikalavimus.

ISTORIJA

Bendrovė savo metus skaičiuoja nuo 2000 m., Vilniuje įkurta įmonė veiklą pradėjo 
restauruodama naudotą prekybinę šaldymo įrangą. Pirmoji FREOR prekės ženklo 
šaldymo vitrina buvo pagaminta 2005 metais. Nuo tada įmonė investavo į dvi 
naujas gamyklas, išplėtė produktų asortimentą, įžengė į pasaulines rinkas ir pelnė 
jose pripažinimą dėl savo atsakingo požiūrio į gaminių kokybę.
FREOR šaldymo įranga rinkoje jau beveik 15 metų, o kiekvienais metais 30-yje 
pasaulio šalių parduodama apie 15 000 vienetų FREOR ženklo šaldymo įrangos. 
Visada atsižvelgiame į klientų poreikius, todėl tapome patikimais kokybiškos 
šaldymo įrangos tiekėjais.

INOVACIJOS

Siekdami patenkinti klientų poreikius, nuolat investuojame į sprendimus, 
leidžiančius sumažinti energijos suvartojimą ir neigiamą poveikį aplinkai� Kuriame 
naujas šaldymo technologijas, leidžiančias pasiekti puikų šaldymo proceso 
efektyvumą, naudodami mažesnį  fluorintų dujų, darančių įtaką pasaulinio klimato 
atšilimui, kiekį, ir ekologiškus šaltnešius, neturinčius neigiamo poveikio aplinkai – 
CO2 ir propaną R290� 
2014 metais sukūrėme netūraliu šaltnešiu propanu R290 veikiančią šaldymo 
sistemą, skirtą autonominiams komerciniams šaldytuvams� „Hydroloop“ sistema, 
leidžianti pašalinti šilumą iš šaldymo įrenginių per uždaro kontūro glikoliu 
vėsinamą sistemą arba panaudoti parduotuvės poreikiams, yra dar vienas 
ekologiškas sprendimas, padedantis sutaupyti iki 30 procentų energijos�

FILOSOFIJA IR VERTYBĖS

FREOR filosofiją atspindi kompanijos šūkis „Thinking Green“ („Mąstome žaliai“)� 
Tai reiškia tvaraus ir atsakingo verslo kultūrą, kuriai svarbi aplinka ir energijos 
vartojimo efektyvumas, taip pat kaip ir inovacijos bei aukšti gamybos kokybės 
reikalavimai� Suprasdami poveikio aplinkai atsakomybę, gaminame šaldymo 
įrangą, kurioje naudojami ekologiški natūralūs šaltnešiai – propanas R290 ir CO2, 
bei skatiname tokios įrangos naudojimą mažmeninėse parduotuvėse�  Ši įranga, 
išskirdama mažiau anglies dioksido į aplinką, padeda saugoti gamtą� FREOR 
pamatinės vertybės – kokybė, lankstumas, energijos taupymas ir ekologija, 
garantuoja mūsų klientams išskirtinę kokybę� 
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KIM JESTEŚMY?

Firma FREOR LT jest międzynarodowym producentem urządzeń chłodniczych dla 
handlu do wszystkich typów sklepów, począwszy od dyskontów po supermarkety 
i hipermarkety� Naszym klientom oferujemy szeroką gamę produktów, m�in� 
regały do centralnego agregatu i z agregatami wewnętrznymi, lady obsługowe i 
zamrażarki stworzone w celu zwiększenia sprzedaży artykułów spożywczych� Nasi 
kompetentni, lokalni partnerzy w ponad 10 krajach zapewniają fachowe wsparcie 
techniczne i obsługę dla dostarczanych przez nas produktów�
Firma FREOR ma główną siedzibę w Wilnie na Litwie i posiada dwa nowoczesne 
zakłady produkcyjne w dogodnych logistycznie lokalizacjach — zakłady w Wilnie 
na Litwie (18 tys� m2) oraz na Białorusi (10 tys� m2)� Wysokie normy jakościowe firmy 
FREOR są certyfikowane zgodnie z normami ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 
14001 (zarządzanie środowiskiem) i ISO 50001 (zarządzanie energią)�

HISTORIA

Firma FREOR prowadzi działalność od 2000 roku, kiedy to w Wilnie na Litwie została 
utworzona spółka zajmująca się renowacją używanych urządzeń chłodniczych 
dla handlu� Pierwsza szafa chłodnicza z logo FREOR została wyprodukowana 
w 2005 roku� Od tamtej pory firma zainwestowała w dwa zakłady produkcyjne, 
zdywersyfikowała asortyment swoich produktów, weszła na nowe rynki, a także 
zyskała uznanie dzięki wysokiej jakości swoich produktów� 
Urządzenia chłodnicze FREOR są dostępne na rynku już od 10 lat, a firma sprzedaje 
co roku około 15 tys� urządzeń w 20 krajach na całym świecie� Uwzględniając 
potrzeby naszych klientów, staliśmy się niezawodnym dostawcą rozwiązań 
chłodniczych wysokiej jakości�

FILOZOFIA I WARTOŚCI

Filozofia firmy FREOR została ujęta w motto spółki: „Thinking Green” („Myślenie na 
zielono”)� Oznacza to zrównoważoną i odpowiedzialną kulturę firmy ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska, efektywności energetycznej, a także innowacji i 
wymogów produkcyjnych w zakresie wysokiej jakości� Biorąc odpowiedzialność 
za nasze środowisko, produkujemy i wyraźnie promujemy stosowanie urządzeń 
chłodniczych wykorzystujących naturalne, ekologiczne czynniki chłodnicze, takie 
jak propan R290 i CO

2
� Takie urządzenia, ograniczając emisję CO

2
, przyczyniają się 

do ochrony przyrody�
Podstawowe wartości firmy FREOR to jakość, elastyczność, oszczędność energii i 
ekologia, które gwarantują naszym klientom znakomitą jakość produktów�

INNOWACJE

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, stale inwestujemy w 
rozwiązania, które pozwalają im ograniczać zużycie energii i wpływ na środowisko� 
Opracowujemy nowe technologie chłodnicze, co umożliwia osiągnięcie wysokiej 
wydajności chłodniczej dzięki zastosowaniu mniejszych ilości f-gazu, czynników 
z grupy HFC o niższym wskaźniku GWP oraz naturalnych, „zielonych” czynników 
chłodniczych, które nie wywierają żadnego negatywnego wpływu na środowisko, 
takich jak CO

2
 i propan R290�

W 2014 roku wprowadziliśmy ekologiczny system chłodzenia na bazie czynnika 
chłodzącego propan R290 w dużych szafach chłodniczych dla handlu z agregatem 
wewnętrznym, zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa� Nasz system 
Hydroloop, który umożliwia odprowadzanie ciepła z regałów za pośrednictwem 
linii chłodzonej glikolem lub bezpośrednią emisję ciepła do lokalu, ogrzewając 
sklep „na żądanie”, to kolejne „zielone” rozwiązanie, które zapewnia również 
oszczędność energii na poziomie nawet do 30%�

О НАС
FREOR  LT является международной компанией-изготовителем 
коммерческого холодильного оборудования для любых видов магазинов – 
от дискаунтеров до супермаркетов и гипермаркетов. Мы предлагаем нашим 
клиентам широкий спектр продукции, включая витрины с дистанционным 
управлением и витрины, включаемые в стационарную электрическую сеть, 
охлаждаемые прилавки и морозильники, предназначенные для увеличения 
объема продаж пищевых продуктов. Наши компетентные местные 
партнеры в более чем 10 странах обеспечивают экспертную поддержку и 
обслуживание поставляемой нами продукции.
Головной офис FREOR расположен в г. Вильнюсе, Литва; компания является 
владельцем двух современных производственных предприятий, имеющих 
удобное местоположение с точки зрения логистики – объекты в г. Вильнюсе, 
Литва (18 000 м2) и Беларуси (10 000 м2). Высокие стандарты качества FREOR 
сертифицированы согласно ISO 9001 (система менеджмента качества), 
ISO 14001 (система экологического менеджмента) и ISO  50001 (система 
менеджмента потребления энергии).

ИСТОРИЯ
Деятельность FREOR начата в 2000 г., когда в г. Вильнюсе, Литва была 
учреждена компания, занимающаяся восстановлением коммерческого 
холодильного оборудования. Первая фирменная охлаждаемая витрина 
под маркой FREOR была изготовлена в 2005 г. С тех пор компания вложила 
средства в два производственных предприятия, внесла разнообразие в 
диапазон своей продукции, вышла на новые рынки и получила признание, 
благодаря своей приверженности высоким стандартам качества.   
Холодильные установки Freor представлены на рынке уже 10 лет, и 
ежегодно 15 000 единиц оборудования продаются в 20 странах по всему 
миру. Учитывая запросы наших клиентов, мы стали надежным поставщиком 
качественных решений в области холодильной техники.

ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ
Философия FREOR отражается в лозунге компании – «Thinking Green». 
Компания выступает за социально-ответственную бизнес-культуру, делая 
акцент на окружающей среде, энергоэффективности, а также инновациях 
и требованиях к высококачественному производству. Беря на себя 
ответственность за окружающую среду, мы производим и стимулируем 
использование «зеленого»  холодильного агента пропана R290 и CO

2
 в 

холодильном оборудовании. Снижая выбросы CO
2
, данное оборудование 

помогает внести свой вклад в сохранение природы.  
Ключевые ценности FREOR - качество, гибкость, энергосбережение 
и экология - гарантируют нашим заказчикам выдающееся качество 
продукции.  

ИННОВАЦИИ
Чтобы отвечать запросам заказчиков, мы постоянно инвестируем в 
решения, которые позволяют нашим клиентам снизить энергопотребление  
и ограничить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Мы 
разрабатываем новые технологии охлаждения, позволяющие достичь 
высокой эффективности охлаждения путем использования меньшего 
количества фторсодержащего газа, с привлечением технологии с 
низким потенциалом глобального потепления без использования 
гидрофторуглеродов, и природных «зеленых» холодильных агентов, которые 
не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду, таких 
как CO

2
 и пропан R290.

В 2014 г. мы внедрили экобезопасный холодильный агент пропан R290 
в системе охлаждения больших шкафов коммерческих холодильных 
систем, включаемых в стационарную электрическую сеть, в соответствии 
с европейскими стандартами безопасности. Наша система Hydroloop, 
позволяющая удалять тепло от шкафов через охлаждаемую гликолем 
линию или выделять его непосредственно в зону хранения и отапливать 
помещения для хранения по мере необходимости – еще одно «зеленое» 
решение, которое также позволяет экономить до 30% энергии.  
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JUPITER
IC 90

1250 1880 2200 2500 3750

Apie Jupiter

Aukštas didelės talpo priesienis „Jupiter“ puikiai tinka bet kokio produkto eksponavimui� 
Dėka skirtingų išdėstymo variantų ir gausaus aksesuarų pasirinkimo, šis priesienis - idealus 
sprendimas kiekvienam parduotuvės tipui� Subalansuota šalto oro cirkuliacija tarp lentynų 
užtikrina nepriekaištingą produktų kokybės išsaugojimą� Konstrukcinis rėmas pagamintas iš 
1,4 mm storio cinkuoto metalo, padengto milteliniais dažais, todėl priesienis yra ilgaamžis� 
Dvigubos oro užuolaidos padeda taupyti elektros energiją� Galimas atviro priesienio 
pasirinkimas, arba modelis su stiklo durimis,  sutelkiant dėmesį į energetinį efektyvumą� 
Pasirenkamos naktinės užuolaidos padeda dar labiau sumažinti elektros vartojimą� 
Priesienius galima sujungti į eiles ar sudaryti atskiras prekybos salas�

O Jupiter

Ten regał o dużej pojemności zapewnia doskonałą prezentację każdego produktu na 
ekspozycji� Dzięki wielu opcjom konfiguracji urządzenia i akcesoriom, regał Jupiter stanowi 
idealne rozwiązanie dla każdego typu sklepów i dla wszystkich rodzajów produktów� 
Zrównoważona cyrkulacja chłodnego powietrza między półkami zapewnia długą świeżość 
towaru� Regał, malowany proszkowo i wykonany z cynkowanej blachy (o grubości 1,4 mm), 
jest bardzo trwały� Podwójne kurtyny powietrzne zapewniają oszczędność energii� Regał 
można zamówić w wersji otwartej w celu realizacji dużego obrotu lub z przeszklonymi 
drzwiami, skupiając się na efektywności energetycznej� W celu ograniczenia zużycia energii 
w nocy można zamontować w nim nocne żaluzje� Regał jest przystosowany do łączenia w 
ciągi — można ustawić kilka urządzeń w rzędzie lub utworzyć z nich wyspę�

O Jupiter

Этот стеллаж большой емкости обеспечивает превосходный обзор при 
демонстрации любой продукции. Благодаря широкому выбору конфигураций и 
принадлежностей для шкафов, серия Jupiter является идеальным решением для 
магазинов любого типа и для любой продукции. Сбалансированная циркуляция 
охлаждающего воздуха между полками обеспечивает безупречное сохранение 
продукции. Долговечность изделия гарантируется конструкцией из оцинкованного 
металла с порошковым покрытием (толщиной 1,4 мм). Двойная воздушная завеса 
способствует экономии энергии. Для заказа доступны два варианта: открытый 
для товаров с высокой оборачиваемостью и энергосберегающий вариант со 
стеклянными дверцами. Ночные шторки позволяют снизить энергопотребление.
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Daugiau informacijos - 118 puslapyje.

Więcej informacji na stronie 118.

Подробнее на стр. 118.



JUPITER BACK LOADER
2500 3750

16

Apie Jupiter Back Loader

„Jupiter Back Loader” - talpyklos tipo šaldymo priesienis, sukurtas specialiai  integravimui į 
šaldymo kambarius, todėl patogiai užpildomas maisto produktais iš galinės gaminio pusės� 
Šį priesienį paprasta naudoti, kadangi dažniausiai perkamus produktus galima eksponuoti 
tiesiogiai ant palečių ar vežimėlių� Galinėje priesienio pusėje esanti pakeliama užuolaida 
leidžia lengvai ir patogiai įdėti ar pakeisti produktus, suteikiant prekybininkams papildomo 
lankstumo�

O Jupiter Back Loader

Regał Jupiter Back Loader to szafa chłodnicza typu kontenerowego, specjalnie 
zaprojektowana do użytku w chłodniach, do której w sposób wygodny można wkładać 
towary od tyłu� Regał jest prosty w obsłudze i umożliwia eksponowanie i przechowywanie 
najlepiej sprzedających się towarów bezpośrednio na paletach i/lub wózkach� Mechanizm 
podnoszenia tylnej ściany regału umożliwia łatwe dodawanie lub wymienianie towaru i 
zapewnia sprzedawcom dodatkową elastyczność�

O Jupiter Back Loader

Jupiter Back Loader – это холодильный стеллаж контейнерного типа, специально 
разработанный для объединения с холодильными помещениями и обеспечивающий 
удобную загрузку продуктов со стороны задней стенки. Он прост в эксплуатации 
и позволяет демонстрировать и хранить пользующиеся наибольшим спросом 
продукты непосредственно на поддонах и/или тележках. Задний подъемный 
механизм позволяет легко добавлять или заменять продукты, расширяя 
возможности компоновки товаров.

M2 H1
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Daugiau informacijos - 122 puslapyje.

Więcej informacji na stronie 122.

Подробнее на стр. 122.

N/A



JUPITER ROLL-IN
2500 3750

18

Apie Jupiter Roll-In

„Jupiter Roll-In” suteikia galimybę maksimaliai išnaudoti grindų plotą� Šis šaldymo 
priesienio modelis yra didelio tūrio ir talpina  didelį kiekį produktų� Priekinė priesienio dalis 
yra pakeliama, todėl produktus galima lengvai ir greitai įkrauti (įvežti) tiesiogiai ant vežimėlių 
ar palečių� Tai puikus sprendimas eksponuoti greito apyvartumo prekes, sutaupantis daug 
Jūsų laiko�

O Jupiter Roll-In

Regał Jupiter Roll-In oferuje wysoki stopień wykorzystania dostępnej powierzchni� Ten 
zmodyfikowany regał chłodniczy ma dużą pojemność i może pomieścić towary o znacznym 
ciężarze� Podnoszony panel frontowy umożliwia szybkie i łatwe umieszczanie produktów 
znajdujących się na wózkach lub europaletach� To idealne rozwiązanie w przypadku 
ekspozycji towarów, które podlegają częstej rotacji, dzięki czemu można zaoszczędzić dużo 
czasu� 

O Jupiter Roll-In

Стеллаж Jupiter Roll-In обеспечивает высокую эффективность использования 
торговой площади. Эта модификация холодильного стеллажа имеет большую 
вместимость и предназначена для размещения больших объемов товара. Откидные 
фронтальные панели позволяют быстро и удобно загружать товары с тележек 
и поддонов. Это идеальное решение для представления товаров с высокой 
оборачиваемостью, позволяющее сэкономить массу рабочего времени.

M2 H1
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Daugiau informacijos - 123 puslapyje.

Więcej informacji na stronie 123.

Подробнее на стр. 123.

N/A



JUPITER VISION
1250 1880 2200 2500 3750

20

Apie Jupiter Vision

Elegantiškas ir ergonominis atviro priesienio „Jupiter Vision” dizainas užtikrina puikų 
prekių matomumą, todėl priesienyje išdėstyti produktai tampa vizualinio dėmesio centru� 
Kompaktiškas gaminio viršutinis apšvietimas, panoraminiai šonai ir pakopinės lentynos 
garantuoja puikų prekių matomumą iš visų pusių� Papildomos specifinės konstrukcijos 
lentynos su dėžėmis suteikia galimybę geriausiu būdu pateikti pirkėjų pasirinkimui vaisius ir 
daržoves vertikalioje padėtyje� „Jupiter Vision” pasižymi plačiu atviru apžiūros plotu, todėl 
taip pat tinka eksponuoti ir saugoti pieno, fasuotus mėsos ir delikatesinius produktus�

O Jupiter Vision

Elegancki i ergonomiczny otwarty regał Jupiter Vision zapewnia doskonałą widoczność, 
dzięki czemu produkty są bardzo dobrze wyeksponowane� Niewielki system oświetlenia 
sufitowego, panoramiczne ściany boczne i kaskadowe półki (opcjonalnie) gwarantują 
doskonałą widoczność pod każdym kątem� Specjalna opcjonalna wersja regału ze 
skrzynkami na półkach stanowi najlepszy sposób eksponowania owoców i warzyw w 
aranżacji pionowej� Regał Jupiter Vision dysponuje szeroką, otwartą powierzchnią 
ekspozycyjną i jest jednocześnie przystosowany do chłodzenia i eksponowania nabiału, 
pakowanego mięsa i delikatesów�

O Jupiter Vision

Элегантная открытая эргономичная конструкция стеллажа Jupiter Vision 
обеспечивает превосходный обзор, при котором продукты на витрине всегда 
находятся в центре внимания. Его компактное верхнее освещение, панорамные 
стенки и каскадное расположение полок (вариант исполнения) гарантируют 
идеальный обзор под любым углом. Дополнительная специальная конструкция 
полок с ящиками обеспечивает идеальную демонстрацию фруктов и овощей по 
вертикали. Стеллаж Jupiter Vision имеет широкую обзорную витрину и подходит 
также для сохранения и демонстрации молочной продукции, фасованного мяса и 
деликатесов.

M1 M2 H1
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Daugiau informacijos - 124 puslapyje.

Więcej informacji na stronie 124.

Подробнее на стр. 124.
N/A



CALISTA
2500 3750

22

Apie Calista

Tai tvirtos konstrukcijos erdvus šaldymo priesienis, pasižymintis aukštu priekiu, dideliu 
atviru išdėjimo plotu ir veidrodžių sistema, jau iš tolo atkreipiantčia pirkėjų dėmesį į 
eksponuojamus produktus� Naujasis atviras šaldymo priesienis „Calista” yra specialiai 
sukurtas eksponuoti vaisius ir daržoves, siekiant patraukliai pateikti juos pirkėjams bei kuo 
ilgiau išlaikyti šviežius� Veidrodžių efektas didina produktų gausos ir šviežumo įspūdį�

O Calista

Solidny i przestronny regał chłodniczy z wysokim frontem i lustrami zapewniającymi dobrą 
widoczność nawet z oddali� Nowy, otwarty regał chłodniczy Calista został specjalnie 
zaprojektowany w celu zapewnienia atrakcyjnej ekspozycji owoców i warzyw, a także 
zachowania ich świeżości na dłużej� Lustra zwiększają wrażenie obfitości i świeżości 
produktów�

O Calista

Прочный просторный холодильный стеллаж с высокой фронтальной частью 
и зеркалами для зрительного увеличения объема и привлечения внимания. 
Новый открытый холодильный стеллаж Calista специально разработан, чтобы 
привлекательно представлять покупателям фрукты и овощи, сохраняя свежесть 
продуктов в течение длительного срока. Зеркальный эффект усиливает впечатление 
об изобилии продуктов и их свежести.

H1
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Daugiau informacijos - 127 puslapyje.

Więcej informacji na stronie 127.

Подробнее на стр. 127.

N/A



MERCURY
940 1250 1880 2500

24

Apie Mercury

Šis žemas autonominis šaldymo priesienis yra puikus ir kompaktiškas produktų pateikimo 
sprendimas, atkreipiantis pirkėjų dėmesį� Gaminio viršuje gali būti įrengiami prekės 
ženklo ar reklaminės kampanijos užrašai� Platus temperatūros intervalas suteikia galimybę 
optimalioje aplinkoje laikyti pieno, mėsos produktus, vaisius ir daržoves� „Mercury” gali 
būti pastatomas už vitrinų bei prekystalių kaip papildoma talpykla produktų laikymui�

O Mercury

Ten niepozorny regał chłodniczy z agregatem wewnętrznym to atrakcyjny wizualnie, niewielki 
regał do eksponowania towaru� Opcjonalnie można umieścić na nim banery reklamowe 
lub materiały z kampanii promocyjnych� Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur regał 
zapewnia optymalne warunki do przechowywania nabiału, mięsa, owoców i warzyw� Regał 
Mercury można postawić za ladą jako dodatkowy regał do przechowywania towaru�

O Mercury

Этот низкопрофильный подключаемый холодильный стеллаж представляет собой 
компактное решение, позволяющее привлечь внимание к демонстрируемой 
продукции. По заказу возможна установка рекламных плакатов для продвижения 
торговой марки или рекламных кампаний. Широкий диапазон температур 
холодильника обеспечивает оптимальные условия хранения молочной продукции, 
мяса, фруктов и овощей. Стеллаж Mercury можно расположить за прилавком в 
качестве дополнительного шкафа для хранения продуктов.
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Daugiau informacijos - 128 puslapyje.

Więcej informacji na stronie 128.

Подробнее на стр. 128.
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NEPTUN
1880 25001250

26

Apie Neptun

Sukurtas siekiant atitikti itin mažo ekspozicijos gylio poreikius, „Neptun” šaldymo priesienis 
užima nedidelį grindų plotą� Gaminys telpa bet kokio ploto ir išdėstymo parduotuvėje ir 
yra puikus įvairių produktų eksponavimo sprendimas� Tolygi oro cirkuliacija tarp lentynų 
užtikrina puikų atvėsintų produktų kokybės išsaugojimą� Sumažintos talpos� Galimybė 
sujungti kelis „Neptun” priesienius, taip formuojant skirtingo ilgio priesienių eiles pagal 
poreikį�

O Neptun

Niewielki regał Neptun został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb ekstremalnie 
wąskiej powierzchni ekspozycyjnej� Regał pasuje do każdego pomieszczenia i stanowi 
idealne rozwiązanie dla ekspozycji różnych rodzajów produktów� Równomierna cyrkulacja 
powietrza między półkami zapewnia doskonałą świeżość schładzanego towaru� Mniejsze 
obciążenie chłodnicze� Regały Neptun można łączyć w ciągi o różnych długościach�

O Neptun

Компактный стеллаж Neptun разрабатывался с учетом потребностей в 
исключительно малой глубине экспозиции. Он вписывается в любую планировку 
магазина и является идеальным решением для демонстрации различных видов 
продукции. Равномерная циркуляция воздуха между полками обеспечивает 
идеальную сохранность охлажденной продукции. Пониженная холодильная 
нагрузка. Стеллажи Neptun можно объединять в линии различной длины.
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ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ / REGAŁY CHŁODNICZE / AUKŠTI PRIESIENIAI

АКСЕССУАРЫ  / AKCESORIA / PRIEDAI

Metaliniai lentynos skirtukai

Metalowa przegroda do półek
Металлический разделитель для полки

Dugno lentynos grotelinis ribotuvas

Płotek druciany na dolną półkę
Проволочный ограничитель для нижнего яруса 

Grotelinė dugno lentyna

Druciana półka dolna
Проволочный нижний ярус 

Grotelinis lentynos ribotuvas

Płotek druciany na półkę
Проволочный ограничитель для полки

Pasvira grotelinė dugno lentyna 

Pochyła druciana półka dolna 
Проволочный нижний ярус с наклоном 

Organinio stiklo lentynos ribotuvas

Płotek pleksiglasowy na półkę
Плексигласовый ограничитель для полки

Dugno lentynos grotelinis skirtukas

Przegroda druciana do dolnej półki
Проволочный разделитель для нижнего яруса 

Dugno lentynos grotelinis krepšys

Druciany koszyk dolny
Проволочная нижняя корзина

AUKŠTI PRIESIENIAI / REGAŁY CHŁODNICZE / ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
PRIEDAI / AKCESORIA / АКСЕССУАРЫ

Šoninės sienelės dengiamasis skydelis

Panel pokrywy ściany końcowej
Облицовочная панель для торцевой стены

Kabliai

Haki
Крючки

Lentynos dengiamasis skydelis

Pokrywa półki 
Крышка полки 

Kainų laikiklis

Uchwyt na etykietę z ceną
Ценникодержатель

Kabliai “voras”

Haki typu „pająk”
«Паучковые» крючки

Grotelinė lentyna

Półka druciana
Решетчатая полка

Viršutinis veidrodis

Górne lustro
Верхнее зеркало

Kabliai su kainų laikikliu

Haki z uchwytem na etykietę z ceną
Крючки с ценникодержателем

Lentyna

Półka
Полка

Naktinės užuolaidos

Nocne żaluzje
Ночные шторы
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PLUTON
1250 1880 2200 2500

32

Apie Pluton

Lenkto dizaino žemas savitarnos priesienis „Pluton” puikiai tinkamas mėsos, pieno 
produktų, taip pat vaisių ir daržovių išdėstymui� „Pluton” suteikia mažoms patalpoms 
didesnės erdvės įspūdį� Dėl geros šiluminės izoliacijos ir specialios oro srauto kontrolės 
sistemos, šilumos mainai tarp priesienio ir aplinkos yra gerokai mažesni� Galimybė išdėstyti 
produktus salomis padeda optimizuoti užimamą grindų plotą�

O Pluton

Łukowy, samoobsługowy, niski regał chłodniczy Pluton idealnie nadaje się do eksponowania 
mięsa i nabiału, a także owoców i warzyw� Regał Pluton ma tę zaletę, że dzięki niemu 
mniejsze pomieszczenia wydają się bardziej przestronne� Dzięki izolacji cieplnej i 
specjalnemu układowi sterowania przepływem powietrza wymiana ciepła między regałem 
chłodniczym i otoczeniem jest znacznie ograniczona� Opcja ustawiania regałów w bloki 
umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni� 

O Pluton

Гнутая охлаждаемая полувертикальная витрина для самообслуживания Pluton 
идеально подходит для демонстрации мясной и молочной продукции, фруктов и 
овощей. Преимущество Pluton заключается в зрительном увеличении небольших 
помещений. Благодаря термоизоляции и специальной системе регулирования 
циркуляции воздуха значительно сокращен теплообмен между холодильником и 
окружающей средой. Возможность объединения витрин позволяет оптимизировать 
использование торговой площади. 
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PLUTON SPACE
mm 1250 1880 2000 2500 3750

34

Apie Pluton Space

Naujo dizaino, elegantiškas priesienis „Pluton Space“ yra platus ir patogiai pasiekiamas 
pirkėjams� Produktai jame matomi išskirtinai aiškiai dėka naujo dizaino berėmių lenkto 
stiklo durų, kurios taip pat turi ir„švelnaus“ uždarymo funkciją� Platesnės ekspozicijos 
lentynos suteikia galimybę sutalpinti 15% daugiau produktų nei jo pirmtake „Pluton“� 
Puikiai tinka pieno produktų, gėrimų, delikatesų, vaisių bei daržovių išdėstymui� Priesienius 
galima išdėstyti įvairiais būdais: sujungti juos į eiles ar formuoti atskiras prekybos salas� Yra 
5-ių skirtingų ilgių�

O Pluton Space

Nowy, elegancki, samoobsługowy regał Pluton Space oferuje szeroką i wygodną 
powierzchnię ekspozycyjną� Zapewnia szczególnie dobrą widoczność produktów dzięki 
nowym, bezramowym drzwiom z giętych szyb, które są również wyposażone w system 
miękkiego domykania� Szersze półki pozwalają zwiększyć obciążenie o 15%� Regał idealnie 
nadaje się do eksponowania nabiału, napojów, delikatesów, owoców i warzyw� Regał jest 
przystosowany do łączenia w ciągi — można ustawić kilka urządzeń w rzędzie lub utworzyć 
z nich wyspę� Dostępny w pięciu podstawowych długościach�

O Pluton Space

Элегантная витрина новой конструкции для самообслуживания Pluton Space 
предоставляет широкое пространство и удобный доступ. Она обеспечивает 
максимальный обзор продуктов благодаря новым мягко закрывающимся безрамным 
дверцам из гнутого стекла. Более широкие витринные полки увеличивают полезный 
объем на 15 %. Идеально подходит для демонстрации молочной продукции, 
деликатесов, фруктов и овощей. Предусмотрена возможность объединения 
стеллажей в линии или отдельные островные конструкции. Для заказа доступны 5 
базовых вариантов разной длины.
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PLUTON FLOWER
1250 1880

36

Apie Pluton Flower

Autonominis žemas priesienis  „Pluton Flower” skirtas skintų gėlių eksponavimui ir prekybai� 
Skintos gėlės yra vienas trumpiausiai išsilaikančių produktų, tad būti laikomos vėsiai�, kad 
ilgiau išliktų šviežios� Gėlėms išsaugoti „Pluton Flower” priesienis palaiko stabilią optimalią 
+ 5…+ 8 ˚C temperatūrą� Stilingas išorinis apšvietimas išryškina gėlių grožį ir puikiai jas 
apšviečia� Priesieniui mobilumo suteikia ratukai su stabdžių sistema�

O Pluton Flower

Regał Pluton Flower z autonomiczną obsługą jest przeznaczony do ekspozycji i sprzedaży 
kwiatów ciętych� Kwiaty cięte to jedne z najbardziej krótkotrwałych produktów i, aby 
zachować świeżość na dłużej, muszą być one przechowywane w chłodzie� Regał Pluton 
Flower oferuje stabilny i optymalny zakres temperatur od +5 ˚C do +8 ˚C, aby zachować 
świeżość kwiatów� Stylowe oświetlenie zewnętrzne podkreśla atrakcyjność kwiatów i 
doskonale je oświetla� Regał można przesuwać dzięki kółkom z blokadami�

O Pluton Flower

Автономная витрина Pluton Flower разработана для демонстрации и продажи 
срезанных цветов. Срезанные цветы — одни из самых скоропортящихся товаров, 
их необходимо хранить в прохладном месте, чтобы дольше поддерживать их 
свежесть. Витрина Pluton Flower обеспечивает стабильное поддержание диапазона 
температур от +5 до +8 °С, оптимального для сохранности цветов. Стильное 
внешнее освещение подчеркивает привлекательность цветов и превосходно их 
подсвечивает. Колеса с фиксаторами позволяют легко перемещать холодильную 
витрину.
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PLUTON F&V
1250 1880 2000 2500 3750

38

Apie Pluton F&V

Autonomiškai veikantis žemas priesienis „Pluton F&V” itin patraukliai pateikia produktus 
bei yra puikus pasirinkimas vaisių ir daržovių eksponavimui jūsų parduotuvėje� Optimalios 
temperatūros palaikymas visuose priesienio taškuose užtikrina maksimalų produktų 
šviežumą� „Pluton F&V“ pasižymi lengvu priėjimu prie įrenginio vidaus dalių aptarnavimui 
bei valymui, mobilumu, dailia konstrukcija ir yra tvirtas, tačiau patrauklus� Išorinis apšvietimas 
puikiai išryškina eksponuojamus produktus�

O Pluton F&V

Niski regał Pluton F&V z autonomiczną obsługą pozwala eksponować towar w szczególnie 
atrakcyjny sposób i stanowi idealne rozwiązanie w przypadku sprzedaży owoców i warzyw� 
Optymalne warunki termiczne w każdym miejscu regału chłodniczego zapewniają 
maksymalną świeżość� Regał Pluton F&V zapewnia łatwy dostęp w trakcie jego czyszczenia 
i konserwacji, mobilność, a także lekką konstrukcję, która dobrze się prezentuje, a 
jednocześnie jest solidna� Zewnętrzne oświetlenie doskonale podkreśla eksponowane 
towary�

O Pluton F&V

Автономная полувертикальная витрина Pluton F&V, предназначенная для 
демонстрации продуктов в особенно привлекательном виде — прекрасный выбор 
для фруктов и овощей в магазине. Оптимальные температурные условия во всех 
точках холодильника обеспечивают максимальную свежесть. Витрина Pluton F&V 
характеризуется удобным доступом для чистки и обслуживания, мобильностью, 
облегченной конструкцией и внешней привлекательностью, обладая при этом 
достаточной прочностью. Ее наружное освещение идеально подчеркивает 
демонстрацию товаров.
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URANUS FLOWER
940 1250

40

Apie Uranus Flower

Sukurtas išsaugoti skintas gėles optimalios temperatūros sąlygomis, šis nedidelis 
autonominis priesienis gali būti patalpintas bet kurioje parduotuvės vietoje, nes užima 
nedaug grindų ploto�  + 4��� + 6 °C temperatūros spektras užtikrina, jog skintos gėlės 
ilgiau išliks šviežios� Išorinis apšvietimas puikiai išryškina natūralias gėlių spalvas ir skatina 
impulsyvų pirkimą�

O Uranus Flower

Ten autonomiczny, zajmujący niewiele miejsca regał, specjalnie zaprojektowany do 
przechowywania kwiatów ciętych w optymalnych warunkach termicznych, można 
postawić w każdym miejscu w sklepie� Zakres temperatur od +4 ˚C do +6 ˚C gwarantuje 
dłuższą świeżość kwiatów� Zewnętrzne oświetlenie podkreśla naturalne kolory roślin, aby 
przyciągnąć klientów i zachęcić ich do spontanicznych zakupów�

O Uranus Flower

Компактная автономная витрина специально разработана для хранения срезанных 
цветов в оптимальных температурных условиях, ее можно разместить в любом 
месте в магазине. Температурный диапазон от +4 до +6 °C обеспечивает длительное 
поддержание свежести срезанных цветов. Внешнее освещение витрины усиливает 
естественные цвета цветов, что позволяет привлекать покупателей и побуждает 
совершить спонтанную покупку.
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URANUS
625 940 1250 1880 2500
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Apie Uranus

Šis nedidelis autonominis šaldymo priesienis yra patrauklus ir kompaktiškas sprendimas 
eksponuoti prekėms, kai grindų plotas yra ribotas� „Uranus“ gali būti malonus atradimas 
pirkėjui ieškant greitų užkandžių� Jis gali būti patalpintas judriausiose prekybos vietose 
arba šalia kasų, kad skatintų impulsyvų prekių pirkimą�

O Uranus

Ten niewielki regał z agregatem wewnętrznym to atrakcyjne wizualnie urządzenie o małych 
gabarytach, przeznaczone do eksponowania towaru na ograniczonej powierzchni� Świetnie 
nadaje się do eksponowania przekąsek� Można go postawić w najbardziej zatłoczonych 
częściach sklepu lub obok kas, gdzie towar będzie „pod ręką” klientów�

O Uranus

Этот компактная подключаемая витрина представляет собой привлекающее 
внимание компактное решение, позволяющее демонстрировать товары на 
ограниченной площади. Это долгожданная находка при поиске быстрого перекуса. 
Витрину можно разместить в наиболее посещаемых торговых центрах или рядом с 
кассами для стимулирования спонтанных покупок.
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DIONA S LG / HG
IC45 IC90

940 1250 1880 2500 3750

OC45 OC90
46

Apie Diona S LG / HG

Ši tolygaus lenkto stiklo šaldymo vitrina užtikrina puikų bet kokio šviežio maisto pateikimą� 
Harmoningas ir stilingas vitrinos dizainas pabrėžia produktų patrauklumą� Cirkuliuojantis 
vėsus oras palaiko tolygią temperatūrą vitrinos viduje� Galimos vitrinos versijos aukštu ar 
žemu stiklu - pagal jūsų poreikius� „Diona S” vitrinos gali būti sujungiamos į įvairaus ilgio 
eiles� Tai idealus sprendimas kiekvienam parduotuvės tipui – tiek mažai parduotuvei, tiek 
dideliam prekybos centrui, leidžiantis eksponuoti produktus taip, kad jie sulauktų pirkėjų 
dėmesio� Gausus priedų ir aksesusarų pasirinkimas patenkins visus kliento reikalavimus�

O Diona S LG / HG

Ta lada chłodnicza dzięki gładkim, zaokrąglonym szybom zapewnia idealną ekspozycję 
świeżej żywności� Harmonijnie zaprojektowana, stylowa lada podkreśla atrakcyjność 
produktów� Wentylacyjna cyrkulacja schłodzonego powietrza zapewnia równomierne 
chłodzenie� Dostępna jest wersja z wysoką lub niską szybą, w zależności od potrzeby� 
Lada Diona S może być łączona w ciągi o różnych długościach� To idealne rozwiązanie dla 
sklepów każdego typu — małych sklepów spożywczych czy hipermarketów — aby umieścić 
towar w centrum uwagi� Dzięki wielu dostępnym akcesoriom ladę można dostosować do 
wymagań każdego klienta� 

O Diona S LG / HG

Эта морозильная витрина с обтекаемым закругленным стеклом обеспечивает 
превосходную демонстрацию любых свежих продуктов. Гармоничный и стильный 
дизайн витрины подчеркивает привлекательность продуктов. Циркуляция 
холодного воздуха обеспечивает равномерное охлаждение. Исполнение с 
высоким или низким стеклом в зависимости от потребностей заказчика. Витрины 
Diona S можно объединять в линии различной длины. Это идеальное решение 
для привлечения внимания к продукции в торговом предприятии любого типа, 
от небольшого магазина до гипермаркета. Благодаря разнообразию аксессуаров 
витрину легко модифицировать для удовлетворения любых требований заказчика.
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DIONA QB LG / HG
IC45 IC90

940 1250 1880 2500 3750

OC45 OC90
48

Apie Diona QB LG / HG

Klasikinis kubo formos dizainas ir išskirtinis matomumas „Diona QB” prekybinę vitriną daro 
idealiu pasirinkimu bet kokio maisto produkto pateikimui� Modelis turi   visas kasdieninei 
prekybai reikalingas vitrinos savybes: platų eksponavimo paviršių optimaliam produktų 
išdėstymui, gausų priedų ir aksesuarų bei apšvietimo variantų pasirinkimą� Tikslūs 
technologiniai sprendimai užtikrina nepriekaištingą maisto produktų kokybės išsaugojimą� 
Yra ir savitarnos variantas žemu stiklu� 

O Diona QB LG / HG

Dzięki klasycznej, sześciennej konstrukcji i doskonałej widoczności lada Diona QB stanowi 
idealne rozwiązanie dla ekspozycji dowolnej gamy produktów� Model ten oferuje wszystkie 
wymagane na co dzień funkcje lady obsługowej — szeroką powierzchnię ekspozycyjną w 
celu zapewnienia optymalnego rozmieszczenia towarów, a także szeroki wybór oświetlenia 
i akcesoriów� Odpowiednie rozwiązania technologiczne gwarantują idealną świeżość 
artykułów spożywczych� Lada jest dostępna również w wersji samoobsługowej� 

O Diona QB LG / HG

Сочетание классического кубического дизайна и превосходной обзорности делает 
витрину-прилавок Diona QB идеальным выбором для любого вида продукции. 
Данная модель поддерживает все повседневные функции витрины-прилавка 
благодаря широкой обзорной поверхности для оптимального размещения 
товаров и богатому ассортименту светильников и принадлежностей. Точные 
технологические решения обеспечивают безупречное сохранение пищевых 
продуктов. Также имеется вариант исполнения для магазинов самообслуживания.
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DIONA S PASTRY
1250 2500 3750

50

Apie Diona S Pastry

Ergonominė stilingo dizaino vitrina „Diona S Pastry“ sukurta specialiai konditerijos 
gaminiams� Vitrinos apatinė lentyna yra stalčiaus tipo su specialiais padėklais tortams 
bei pyragams, todėl parduotuvės darbuotojams patogu pasiekti konditerijos gaminius 
aptarnaujant pirkėjus, nes nereikia giliai lenktis� Tinka tortams, pyragaičiams ir kitiems 
desertams eksponuoti� Galimas žemo stiklo „Diona S Pastry LG” vitrinos modelis savitarnai�

O Diona S Pastry

Ta stylowa i ergonomiczna lada została zaprojektowana specjalnie na potrzeby ekspozycji 
wyrobów cukierniczych� Półka ekspozycyjna ma postać szuflady, więc można wysuwać ją 
w celu wkładania i wyjmowania towaru bez konieczności sięgania głęboko do wnętrza 
lady� Jest przeznaczona do eksponowania ciast, deserów i wypieków� Dostępna jest wersja 
samoobsługowa z niską szybą Diona S Pastry LG� 

O Diona S Pastry

Эргономичная и стильная конструкция этой витрины разработана специально 
для кондитерских изделий. Основу витрины составляет система выдвижных 
ящиков, позволяющих загружать продукты и обслуживать покупателей, не пытаясь 
дотягиваться вглубь корпуса. Подходит для тортов, десертов и выпечки. Витрина 
Diona S Pastry исполнения LG (с низким стеклом) предназначена для магазинов 
самообслуживания.
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Apie Diona QB Pastry

Kubo formos ergonominė ir funkcionali aptarnavimo vitrina konditerijos produktams� 
Pasižymi plačiu išdėstymo plotu patraukliam kepinių eksponavimui� Vitrinos apatinė lentyna 
įrengta kaip stalčius su ištraukiamais padėklais, todėl šis modelis puikiai tinka tortams, 
pyragaičiams bei kitiems desertams eksponuoti� Galimas žemo stiklo „Diona QB Pastry 
LG” vitrinos modelis savitarnai� 

O Diona QB Pastry

Sześcienna, ergonomiczna i funkcjonalna lada obsługowa przeznaczona do ekspozycji 
wyrobów cukierniczych� Oferuje szeroką powierzchnię ekspozycyjną, zapewniającą 
optymalną widoczność� Dzięki półce ekspozycyjnej w postaci szuflady z tacami ten model 
stanowi idealne rozwiązanie dla ekspozycji słodyczy, ciast i ciastek� Dostępna jest wersja 
samoobsługowa z niską szybą Diona QB Pastry LG�

O Diona QB Pastry

Эргономичная и функциональная витрина-прилавок кубической конструкции для 
кондитерских изделий. Широкая поверхность витрины для оптимального обзора. 
Благодаря конструкции в виде ящика с лотками, эта модель является идеальным 
выбором для демонстрации конфет и тортов. Витрина Diona S Pastry исполнения LG 
(с низким стеклом) предназначена для магазинов самообслуживания.
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Apie Diona S Storage

„Diona S Storage” yra aptarnavimo vitrinos modifikacija su papildomu stalčiumi produktų 
laikymui� Ji suteikia papildomą talpą optimalioje temperatūroje laikyti mėsos, paukštienos 
ar kitus produktus� Harmoningas ir stilingas glotniai lenkto stiklo dizainas pabrėžia 
eksponuojamų produktų patrauklumą� 

O Diona S Storage

Diona S Storage to zmodyfikowana lada obsługowa z dodatkową szufladą do 
przechowywania produktów� Oferuje dodatkową przestrzeń do magazynowania towaru 
z łatwym dostępem i zapewnia optymalne warunki do przechowywania mięs, drobiu i 
innych produktów� Harmonijnie zaprojektowana, stylowa lada z gładką, zaokrągloną szybą 
podkreśla atrakcyjność eksponowanych produktów� 

O Diona S Storage

Diona S Storage представляет собой модификацию витрины-прилавка с 
дополнительным выдвижным ящиком для хранения продуктов. Она имеет 
дополнительную легкодоступную площадь и обеспечивает оптимальные условия 
хранения мяса, птицы и других продуктов. Гармоничный и стильный дизайн с 
обтекаемым закругленным стеклом подчеркивает привлекательность продуктов.
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Apie Diona QB Storage

Kubo formos prekybinės vitrinos modelis su papildomu vėsinamu stalčiumi, suteikiančiu 
daugiau vietos laikyti produktams� Stalčius išlaiko vėsų orą, todėl temperatūra jo viduje 
yra pastovi ir garantuoja maisto gaminių išsaugojimą�  Termiškai apšiltinta vitrina užtikrina 
optimalų energijos vartojimo efektyvumą ir reikiamos temperatūros išlaikymą�

O Diona QB Storage

Zmodyfikowana, sześcienna lada obsługowa z dodatkową szufladą chłodniczą, która 
oferuje więcej miejsca do przechowywania produktów� W zimnym powietrzu szuflady izolują 
się termicznie, utrzymując stałą temperaturę i zapewniając bezpieczeństwo żywności� Ta 
izolowana i wysoce efektywna termicznie lada zapewnia optymalną wydajność i świeżość 
towarów�

O Diona QB Storage

Модификация витрины-прилавка кубической конструкции с дополнительным 
охлаждаемым ящиком, обеспечивающим больше места для хранения продуктов. 
Ящик с уплотнением находится в холодном воздухе и сохраняет нужную температуру, 
обеспечивающую сохранность пищевых продуктов. Корпус с качественной 
теплоизоляцией обеспечивает оптимальную эффективность и сохранность.
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Apie Diona S H1 / H2

„Diona S” H1 ir H2 modeliai yra keletos lentynų lygių savitarnos vitrinos, skirtos suteikti 
prekėms puikų matomumą pirkėjo akių lygyje�  Galimos dviejų aukščių (H1 ir H2), dviejų 
ar trijų eksponavimo lygių ir kelių skirtingų ilgių vitrinos, kurios yra patrauklus ir efektyvus 
pasirinkimas mažmeninės prekybos parduotuvėms�  Jos taip pat ergonominės ir lengvai 
valomos� Gali būti jungiamos su kitomis „Diona S” vitrinomis�

O Diona S H1 / H2

Modele Diona S H1 i H2 to wielopoziomowe lady samoobsługowe, które zapewniają 
maksymalną widoczność eksponowanych produktów na wysokości oczu klientów� Lada ta, 
dostępna w dwóch wysokościach (H1, H2) z dwoma lub trzema poziomami ekspozycji i w 
kilku długościach, to atrakcyjna i efektywna opcja dla sklepów detalicznych� Jest również 
ergonomiczna i łatwo się ją czyści� Można ją łączyć w ciągi z innymi ladami z serii Diona S� 

O Diona S H1 / H2

Модели Diona S H1 и H2 представляют собой многоуровневые витрины 
самообслуживания, обеспечивающие максимальный обзор продуктов, 
размещенных на уровне глаз покупателей. Благодаря двум вариантам высоты (H1, 
H2) с двумя или тремя уровнями демонстрации и нескольким вариантам длины, 
эти витрины являются привлекательным и эффективным вариантом для розничных 
магазинов. Кроме того, эти витрины эргономичны и просты в уходе. Возможно 
объединение с другими витринами Diona S.
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Apie Diona QB H1 / H2

Kubo formos „Diona QB” H1 ir H2 savitarnos vitrinos su kelių lygių lentynomis patogiam 
apsipirkimui�  Naudojant papildomas lentynų eiles, išdėstytas pirkėjų akių lygyje, vitrinoje 
galima labai patraukliai pateikti produktus jūsų pirkėjų dėmesiui� Gali būti jungiamos su 
kitomis „Diona QB” vitrinomis� Gaminiai taip pat užtikrina energijos vartojimo efektyvumą 
ir garantuoja optimalų maisto išsaugojimą�

O Diona QB H1 / H2

Sześcienne, wielopoziomowe lady Diona QB H1 i H2 umożliwiające wygodne zakupy� 
Dzięki dodatkowym rzędom półek na wysokości oczu klientów, ta lada samoobsługowa 
zapewnia atrakcyjną ekspozycję towaru� Można ją łączyć w ciągi z innymi ladami z serii 
Diona QB� Lada jest także energooszczędna i zapewnia optymalną świeżość produktów�

O Diona QB H1 / H2

Многоуровневые витрины кубической конструкции Diona QB H1 и H2 удобны для 
покупателей. Благодаря дополнительным рядам полок на уровне глаз, эти витрины 
для самообслуживания обеспечивают привлекательность товаров для покупателей. 
Возможно объединение с другими витринами Diona QB. Они также обеспечивают 
энергоэффективность и гарантируют оптимальную сохранность продуктов.
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Apie Diona S DD

Šis unikalus gaminys skirtas parduoti tiek šviežius, tiek  fasuotus maisto produktus� 
Viršutinis „Diona S DD” vitrinos „aukštas“ naudojamas kaip aptarnavimo vitrina, o apatinė 
dalis skirta savitarnai ir puikia tinka pusfabrikačių, fasuotų maisto gaminių pateikimui� 
Apatinėje lentynoje esančius paruoštus vartoti maisto produktus lengva pasiekti, kas 
didina pardavimus� Palyginus su įprasta vitrina, ši lenkto stiklo dviejų lygių vitrina suteikia 
daugiau erdvės patraukliai pateikti produktus, todėl tinka net mažose parduotuvėse ar 
maisto turguose�  

O Diona S DD

Ten wyjątkowy produkt jest przeznaczony do sprzedaży artykułów spożywczych — zarówno 
świeżych jak i pakowanych� Górna półka lady Diona S DD stanowi ladę obsługową, natomiast 
dolna półka jest przeznaczona do eksponowania i samodzielnego wyjmowania pakowanych 
lub gotowych artykułów spożywczych� Klienci mogą samodzielnie sięgać po gotowe 
artykuły spożywcze z dolnej półki, co pozwala zwiększyć sprzedaż� Ta dwupoziomowa lada 
z giętą szybą oferuje więcej miejsca na atrakcyjne eksponowanie towaru niż zwykła lada, 
więc nadaje się nawet dla małych sklepów lub marketów spożywczych� 

O Diona S DD

Эта уникальная витрина предназначена для продажи как свежих, так и фасованных 
пищевых продуктов. Верхний уровень витрины Diona S DD представляет собой 
витрину-прилавок, а нижний уровень предназначен для демонстрации фасованных 
или готовых продуктов и самообслуживания. Витрина обеспечивает удобный 
доступ к готовым продуктам с нижнего уровня, в результате увеличивается объем 
продаж. Эта двухуровневая витрина из изогнутого стекла обеспечивает больше 
пространства для привлекательной демонстрации продуктов по сравнению со 
стандартной витриной, в связи с чем она подходит даже для небольших бакалейных 
магазинов или гастрономов.
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Apie Diona QB DD

Kubo formos funkcinė dviejų lygių vitrina sukurta eksponuoti tiek šviežius, tiek paruoštus 
vartoti maisto produktus� Jūsų pirkėjai gali lengvai savarankiškai pasiimti supakuotus 
produktus nuo apatinės vitrinos lentynos nelaukdami, kol juos aptarnaus� Tai suteikia 
malonią patirtį apsiperkant bei padidina maisto gaminių pardavimus�  Tinka bet kokio tipo 
mažoms parduotuvėms, maisto turgums bei prekybos centrams�

O Diona QB DD

Funkcjonalna, sześcienna, dwupoziomowa lada do eksponowania świeżych i gotowych 
artykułów spożywczych� Klienci mogą z łatwością sami wyjmować pakowane artykuły 
spożywcze z dolnej półki lady, nie czekając na obsługę sprzedawców, dzięki czemu mają 
lepsze wrażenia z zakupów i generują wzrost sprzedaży w zakresie delikatesowych artykułów 
spożywczych� Lada jest przeznaczona dla małych sklepów lub marketów spożywczych, a 
także supermarketów� 

O Diona QB DD

Витрина с функциональной кубической двухуровневой конструкцией предназначена 
для демонстрации как свежих, так и готовых пищевых продуктов. Покупателям 
обеспечивается удобный доступ к упакованным продуктам в нижней части витрины 
без ожидания торгового персонала, что улучшает впечатления от посещения 
магазина и повышает оборот в категории деликатесов. Подходит для любого 
торгового предприятия: небольшого магазина, гастронома или супермаркета.
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Apie Vega S

Vitrina su iš priekio pakeliamu stiklu parduotuvėms ir prekybos centrams, kuriems svarbu, 
kad gaminio dizainas atitiktų jo funkcionalumą� Lenktos grūdinto stiklo plokštės ir skoningi 
papildomi spalviniai elementai sustiprina eksponuojamų produktų malonų vizualinį poveikį�  
„Vega S” vitrina puikiai tinka eksponuoti mėsą ir šviežią žuvį, sūrį, salotas, delikatesinius 
produktus bei pusfabrikačius� Lengva prieiga iš priekinės ir galinės pusių bei daug įvairių 
priedų bei aksesuarų jūsų pasirinkimui�

O Vega S

Obsługowa lada chłodnicza z uchylną przednią szybą z hartowanego szkła dla sklepów i 
supermarketów, której styl dorównuje jej funkcjonalności� Gięte szyby z hartowanego szkła 
i gustowne, dodatkowe kolorowe elementy umożliwiają eksponowanie żywności w sposób 
atrakcyjny wizualnie� Lada Vega S to idealne rozwiązanie dla ekspozycji mięsa i świeżych 
ryb, serów, sałatek, delikatesów i gotowych potraw� Lada zapewnia łatwy dostęp zarówno 
od przodu jak i od tyłu, a także szeroki wybór akcesoriów�

O Vega S

Холодильная витрина-прилавок с закаленным подъемным передним стеклом 
для магазинов и супермаркетов, где стиль оборудования соответствует его 
функциональности. Ее закругленные панели из закаленного стекла, и изящные 
дополнительные цветовые элементы создают приятное визуальное оформление для 
демонстрируемых продуктов. Витрина Vega S идеально подходит для демонстрации 
мяса и свежей рыбы, сыра, салатов, деликатесов и готовых блюд. Он обеспечивает 
легкий доступ с передней и задней сторон и имеет богатый выбор принадлежностей.
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Apie Vega QB

Nauja modernaus ir funkcionalaus dizaino vitrina „Vega QB” atrodo puikiai tiek didelių, tiek 
mažų erdvių parduotuvėse� Selektyvinis stiklas apsaugo nuo rasojimo� Patobulinta įrenginio 
technologija su galinėje dalyje įmontuotais ventiliatoriumi bei garintuvu leidžia lengvai 
rūpintis vitrina, ją valyti ir plauti� „Vega QB” vitrinoje esantis garintuvas yra sumažintas, 
todėl ji pasižymi mažesnėmis elektros energijos sąnaudomis� Ši kompaktiška aptarnavimo 
vitrina yra puikus pasirinkimas eksponuoti pieno produktus, sūrį, žuvį, mėsą, pusfabrikačius 
bei konditerijos gaminius�

O Vega QB

Nowa lada obsługowa Vega QB o nowoczesnym i funkcjonalnym wzornictwie wygląda 
świetnie zarówno w dużych, jak i małych sklepach� Selektywne szkło zapobiega parowaniu 
szyb� Udoskonalona technologia produktu z wbudowanym parownikiem i wentylatorem 
w tylnej części lady ułatwia jej czyszczenie� Parownik lady Vega QB ma małe gabaryty, co 
skutkuje mniejszym zużyciem energii� Ta niewielka lada obsługowa świetnie nadaje się do 
eksponowania produktów mlecznych, serów, ryb, mięsa, gotowych potraw i wypieków�

O Vega QB

Новая витрина-прилавок Vega QB современной и функциональной конструкции 
отлично подходит для больших и малых магазинов. Селективное стекло защищает 
от запотевания. Улучшенная конструкция изделий со встроенным испарителем и 
вентилятором в задней части витрины облегчает чистку и уход за оборудованием. 
В изделии Vega QB используется испаритель пониженной мощности, снижающий 
энергопотребление. Эта компактная витрина-прилавок прекрасно подходит для 
демонстрации молока, сыра, рыбы, мяса, готовых блюд и хлебобулочных изделий.
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Apie Elisa

„Elisa“ yra patraukli vitrina, skirta kepiniams ir konditerijos gaminiams eksponuoti�  Tiesaus 
stiklo dizainas, elegantiškos stiklo lentynos puikiai išryškina desertus ir skatina impulsyvų 
pirkimą�  Stilinga ir praktiška „Elisa” vitrina puikiai akcentuoja  apetitą skatinantį saldumynų 
vaizdą, tuo pačiu užtikrindama jų šviežumą�  Vitrina pasižymi dideliu produktų eksponavimo  
plotu, keturiais lentynų lygiais, panoraminiu stiklu geram matomumui, stumdomomis stiklo 
durelėmis iš gaminio galo bei  apatinine lentyna su stalčių sistema lengvam produktų 
pasiekimui�  Tai puikus pasirinkimas prekybos centrams, kepyklėlėms ir viešojo maitinimo 
įmonėms�

O Elisa

Elisa to atrakcyjna lada chłodnicza przeznaczona do ekspozycji wypieków i ciast� Prosta 
szyba i eleganckie szklane półki podkreślają zalety produktów i zwiększają ilość towaru 
kupowanego pod wpływem impulsu� Stylowa i praktyczna lada Elisa idealnie nadaje się 
do atrakcyjnego eksponowania słodyczy, jednocześnie zachowując ich świeżość� Posiada 
szeroką powierzchnię ekspozycyjną, cztery półki na towary, panoramiczną witrynę, tylne 
przesuwne przeszklone drzwiczki, a najniższa półka ma postać szuflady, co zapewnia łatwy 
dostęp do artykułów� To doskonały wybór dla supermarketów, centrów handlowych, 
piekarni i lokali z branży gastronomicznej�

O Elisa

Elisa — привлекательная витрина для охлажденной выпечки и кондитерских 
изделий. Прямоугольная стеклянная конструкция с изящными стеклянными полками 
позволяет демонстрировать продукты в лучшем виде и увеличивать спонтанные 
покупки. Стильная и практичная, витрина Elisa идеально подходит для аппетитной 
демонстрации сладостей при сохранении их свежести. Она имеет широкое 
пространство для представления продукции, 4 уровня укладки, панорамные 
обзорные стекла, задние раздвижные стеклянные дверцы и нижнее основание 
витрины с системой ящиков для легкого доступа к продуктам. Прекрасный выбор 
для супермаркетов, торговых центров, булочных и предприятий общественного 
питания.
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IDA
1250

72

Apie Ida

Tai mūsų naujoji energetiškai taupi autonominė vitrina su reguliuojamu pasvirimo kampu 
bei ergonomiška prieiga prie eksponuojamų produktų, suteikianti vartotojams malonią 
apsipirkimo patirtį� „Ida“ yra kompaktiška savitarnos vitrina, tinkama plataus asortimento 
maisto prekių eksponavimui� Ji mobili, todėl lengvai perstumiama į bet kurią prekybos 
salės vietą, kur skatina impulsyvius pirkimus� Puikiai tinka specialioms pardavimų akcijoms 
ar naujiems produktams pristatyti, nes užtikrina matomumą 360° kampu�

O Ida

Nasz nowy energooszczędny, pochyły regał promocyjny z agregatem wewnętrznym i z 
ergonomicznym dostępem do produktów zapewniającym klientom wygodne zakupy� Ida 
to niewielka lada samoobsługowa, oferująca wiele możliwości eksponowania produktów, 
którą można łatwo przemieszczać i ustawiać w dowolnym miejscu w sklepie w celu 
stymulowania zakupów impulsowych� Urządzenie zapewnia 360-stopniową widoczność i 
świetnie nadaje się do eksponowania specjalnych promocji i nowych produktów�

O Ida

Наш новый энергоэффективный шкаф-витрина, включаемый в стационарную 
электрическую сеть, с наклонным расположением и эргономичным доступом 
к продукции для удобства покупателей. Ida – компактный прилавок для 
самообслуживания, удовлетворяющий широкому спектру требований к витринам, 
который может легко перемещаться и размещаться в любой торговой зоне для 
стимулирования спонтанных покупок. Обеспечивая обзор на 360°, он великолепно 
подходит для выставления специальных предложений или запуска продукта на 
рынок.
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ВИТРИНЫ / LADY WITRYNOWE / VITRINOSVITRINOS / LADY WITRYNOWE / ВИТРИНЫ
PRIEDAI / AKCESORIA / АКСЕССУАРЫ

Aukštas organinio stiklo skirtukas

Wysoka przegroda z pleksiglasu
Высокий плексигласовый разделитель

Nerūdijančio plieno laiptuoti padėklai

Tace ze stali nierdzewnej
Поддоны из нержавеющей стали

Popieriaus rankšluosčio laikiklis

Uchwyt na rolkę papieru
Держатель бумажного рулона

Plastikinė svarstyklių platforma

Plastikowa platforma pod wagę
Пластиковая весовая платформа

Plastikinė pjaustymo lenta

Plastikowa deska do krojenia
Пластиковая разделочная доска

Žemas organinio stiklo skirtukas

Niska przegroda z pleksiglasu
Низкий плексигласовый разделитель

Padėklas ledui

Tacka na kostki lodu
Ледоформа

Peilių laikiklis

Uchwyt na noże
Держатель для ножей



ŠALDIKLIAI / 

ZAMRAŻARKI / 

МОРОЗИЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ
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Apie Erida

Šis priesienio tipo šaldiklis užtikrina šaldytų maisto produktų laikymą esant nuo -18 iki -20 
˚C ir nuo -22 iki -24 ˚C temperatūrai� Temperatūra tolygiai paskirstoma vidinėse erdvėse 
tarp lentynų� Didelės stiklo durų panelės leidžia puikiai apžvelgti produktus net ir iš 
tolo�  Antikondensacinė plėvelė iš vidinės stiklo pusės patikimai apsaugo nuo rasojimo 
po durų atidarymo� Nors ir užima nedaug grindų ploto, šis šaldiklis siūlo didelį produktų 
eksponavimo plotą pirkėjų akių lygyje� Tai yra patogus ir ekonomiškai efektyvus sprendimas 
bet kokio tipo parduotuvei� Gali būti jungiamas į eiles�

O Erida

Ten regał mroźniczy umożliwia przechowywanie mrożonek w temperaturze od -18 °C do 
-20 °C i od -22 °C do -24 °C� Temperatura jest taka sama we wszystkich wewnętrznych 
przestrzeniach między półkami� Duże szyby zapewniają bardzo dobrą widoczność towaru 
nawet z dużej odległości� Folia przeciwkondensacyjna na wewnętrznej szybie skutecznie 
zapobiega parowaniu szyb po otwarciu regału� Mimo że regał ma niewielkie gabaryty, 
zapewnia dobrą ekspozycję towaru na wysokości oczu klientów� To wygodne i niedrogie 
rozwiązanie dla każdego sklepu� Urządzenie można łączyć w ciągi z innymi regałami�

O Erida

Этот низкотемпературный стеллаж обеспечивает сохранность замороженных 
продуктов при температурах от –18 до –20 °С и от –22 до –24 °С. Температура 
поддерживается равномерно по всему внутреннему пространству между полками. 
Крупногабаритные стеклянные панели обеспечивают предельно четкую обзорность 
продукции даже с некоторого расстояния. Противоконденсатная пленка на 
внутренней поверхности надежно предотвращает запотевание после открытия. 
Имея довольно небольшие габариты, витрина обеспечивает большую площадь 
для товаров на уровне глаз покупателя. Это удобное и экономичное решение для 
магазина любого типа. Возможно объединение с другими витринами.
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Daugiau informacijos - 150 puslapyje.

Więcej informacji na stronie 150.

Подробнее на стр. 150.
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Apie Delta

Ši kombinuota vertikali šaldymo spinta apjungia tiek šaldymo spintos, tiek šaldymo 
salos privalumus�  „Delta” yra skirta ledų ir kitų šaldytų produktų laikymui�  Ji labai talpi, 
yra didelio ekspozicinio ploto, ir, dėl nereikalaujančių šildymo trigubo stiklo durų su 
ergonomiškomis rankenomis, garantuoja gerą termoizoliaciją bei tausoja energiją� Stiklo 
uždengimai horizantalioje šaldiklio dalyje padeda papildomai taupyti energiją� „Delta” yra 
svari pardavimo priemonė bet kokio išdėstymo prekybos centre� Jūsų pasirinkimui - platus 
priedų ir aksesuarų pasirinkimas� Galima jungti su kitais „Delta“ šaldikliais�

O Delta

Ten wielofunkcyjny regał mroźniczy łączy w sobie zalety skrzyni mroźniczej i regału 
mroźniczego� Regał Delta jest przeznaczony do eksponowania lodów i mrożonek� Ma 
dużą pojemność, szeroką powierzchnię ekspozycyjną, niepodgrzewane drzwi z potrójnymi 
szybami zespolonymi i ergonomicznymi klamkami, i jest to rozwiązanie, które charakteryzuje 
się wysoką izolacją termiczną i efektywnością energetyczną� Szklane pokrywy na części 
skrzyniowej zapewniają dodatkową oszczędność energii� Regał Delta to potężne narzędzie 
sprzedażowe dla supermarketów o różnym rozplanowaniu wnętrza� Szeroka gama 
dostępnych akcesoriów i opcji� Urządzenie można łączyć w ciągi z innymi regałami�

O Delta

Этот комбинированный вертикальный морозильный шкаф сочетает в себе 
преимущества морозильного ларя и морозильного шкафа. Шкаф Delta предназначен 
для демонстрации мороженого и замороженных продуктов. Он обладает большой 
вместимостью и широкой обзорностью, снабжен ненагревающимися дверцами 
с тройным остеклением и эргономичными ручками, обеспечивающими хорошую 
теплоизоляцию и энергоэффективность. Стеклянные крышки ларя обеспечивают 
дополнительную экономию энергии. Delta представляет собой мощный инструмент 
продаж для супермаркета любой направленности. Доступен широкий выбор 
принадлежностей и опций. Возможно объединение с другими витринами.
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Więcej informacji na stronie 151.

Подробнее на стр. 151.
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DIONA S FREEZER
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Apie Diona S Freezer

Ši vitrina - šaldiklis glotniai lenktu stiklu užtikrina puikų šaldyto maisto eksponavimą� 
Papildomi stiklo paketai padeda išlaikyti maisto produktus tinkamoje temperatūroje 
ir užtikrinti jų išsaugojimą� Aukšto ar žemo stiklo vitrina – rinkitės pagal savo  poreikius� 
„Diona S Freezer” gali būti jungiama tarpusavyje ir sudaryti įvairaus ilgio eiles� Sujungta 
kartu su kitomis „Diona S” linijos šaldymo vitrinomis, ši vitrina yra idealus sprendimas bet 
kokio tipo parduotuvei ar maisto turgui� 

O Diona S Freezer

Ta obsługowa lada mroźnicza z gładkimi, zaokrąglonymi szybami zapewnia idealną 
ekspozycję mrożonej żywności� Dodatkowe zestawy szyb umożliwiają zachowanie 
odpowiedniej temperatury produktów i zapewniają ich świeżość� Dostępna jest wersja z 
wysoką lub niską szybą, w zależności od potrzeby� Lada Diona S Freezer może być łączona 
w ciągi o różnych długościach� Wraz z innymi ladami obsługowymi z serii Diona S ta lada 
mroźnicza stanowi idealne rozwiązanie dla sklepów lub marketów spożywczych każdego 
typu�

O Diona S Freezer

Эта морозильная витрина-прилавок с обтекаемым закругленным стеклом 
обеспечивает превосходную демонстрацию замороженных продуктов. 
Дополнительные стеклянные контейнеры помогают поддерживать надлежащую 
температуру продуктов и обеспечивать их сохранность. Исполнение с высоким или 
низким стеклом в зависимости от потребностей заказчика. Витрины Diona S Freezer 
можно объединять в линии различной длины. В сочетании с другими витринами-
прилавками Diona S эта морозильная витрина является идеальным решением для 
магазина любого типа или гастронома.
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Apie Diona QB Freezer

Kubo formos vitrinos tipo šaldiklis su papildomais stiklo paketais, skirtas prekiauti šaldytais 
maisto produktais� Puikiai tinka šaldytai mėsai, žuviai ir fasuotiems šaldytiems produktams� 
Klasikinės tiesios linijos ir didelis eksponavimo paviršiaus plotas – tai šio gaminio ypatybės, 
puikiai tinkančios bet kokio formato parduotuvei� Vitrina jungiama į eiles, puikiai deranti 
su kita „Diona QB” linijos šaldymo įranga� Stabilus ir patikimas veikimas užtikrina produktų 
išsaugojimą geriausiomis sąlygomis� 

O Diona QB Freezer

Sześcienna lada mroźnicza do ekspozycji handlowych z dodatkowymi zestawami szyb, 
przeznaczona do przechowywania i sprzedaży artykułów mrożonych� Idealna do ekspozycji 
mrożonego mięsa, ryb i pakowanych mrożonek� Dzięki klasycznym, prostym liniom i 
szerokiej powierzchni ekspozycyjnej stanowi ona idealny wybór dla każdego sklepu� Ladę 
można bez problemu łączyć w ciągi z innymi ladami z serii Diona QB� Lada jest stabilna i 
niezawodna, co gwarantuje doskonałe zabezpieczenie towaru� 

O Diona QB Freezer

Коммерческая морозильная витрина кубической конструкции с дополнительными 
стеклянными контейнерами, предназначенная для хранения и продажи 
замороженных продуктов. Отлично подходит для замороженного мяса, рыбы и 
фасованных замороженных продуктов. Классические, простые линии и широкая 
обзорная поверхность делает ее идеальным выбором для магазина любого 
формата. Благодаря возможности объединения, выглядит гармонично при 
использовании с другими витринами семейства Diona QB. Стабильная и надежная 
работа гарантирует идеальную сохранность продуктов. 
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Apie Hella

Ši plati dviejų skyrių šaldymo sala idealiai tinka eksponuoti fasuotus šaldytus maisto 
produktus bei ledus� Stilingas dizainas su dideliais panoraminiais stiklais užtikrina puikų 
maisto produktų matomumą� Energijos suvartojimo sąnaudoms mažinti gali būti su 
stumdomais ar slankiais stiklo uždengimais� Šaldiklius galima jungti tarpusavyje sudarant 
įvairaus ilgio salas� Šaldymo salos derinys su šaldiklio antgaliais atkreipia pirkėjų dėmesį į 
visą eksponavimo plotą� Modifikacija su viena ar dviem papildomomis lentynų eilėmis su 
integruotu lentynų apšvietimu – puikus sprendimas prekybiniam plotui optimizuoti� Didelis 
priedų pasirinkimas leidžia rinktis tinkamą sprendimą Jūsų parduotuvei�

O Hella

Ta szeroka, dwukomorowa wyspa mroźnicza idealnie nadaje się do eksponowania 
pakowanych mrożonek i lodów� Stylowa wyspa z wysoką, panoramiczną szybą zapewnia 
maksymalną widoczność towaru� 
Mebel posiada przesuwne, szklane pokrywy ograniczające zużycie energii� Urządzenia 
można łączyć ze sobą w celu ustawiania wysp o różnych długościach� Dzięki dostawkom do 
wyspy przyciąga ona wzrok klientów do całej ekspozycji� Istnieje możliwość zainstalowania 
nadstawki z jednym lub dwoma rzędami półek z wbudowanym oświetleniem, co pozwala 
zoptymalizować powierzchnię sprzedażową� Seria akcesoriów umożliwia stworzenie 
właściwego rozwiązania dla danego sklepu�

O Hella

Эта широкая островная морозильная витрина с двумя отсеками идеально подходит 
для демонстрации фасованных замороженных продуктов и мороженого. Стильный 
дизайн с высоким панорамным стеклом обеспечивает максимальную обзорность 
товара.
Поставляется с откидными или раздвижными стеклянными крышками, снижающими 
энергопотребление. Витрины можно объединять, получая островные конструкции 
различной длины. При использовании торцевых модулей у покупателя создается 
законченное впечатление о витрине в целом. Доступны надстройки с одним 
или двумя рядами полок со встроенной подсветкой — идеальное решение для 
оптимизации торговой площади. Большой выбор принадлежностей гарантирует 
разработку правильного решения для конкретного магазина.
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Apie Leda

Šaldymo sala, skirta laikyti ir eksponuoti ledus ir kitus šaldytus produktus� Puikiai tinka mažo 
ir vidutinio dydžio prekybiniams  plotams� Lankstumo suteikia tai, kad „Leda” gali būti 
naudojama kaip pavienis šaldiklis arba jungiama tarpusavyje sudarant įvairaus ilgio eiles� 
Šaldiklio antgaliai gali būti puikiai pritaikomi specialioms reklaminėms akcijoms tuo pačiu 
padedant didinti prekių pardavimus� Su stumdomais arba slankiais stiklo uždengimais 
energijos suvartojimo sąnaudoms mažinti� Galimybė sumontuoti konstrukcijas su viena 
ar dviem lentynų eilėmis - tai suteikia puikų prekių matomumą ir tuo pačiu optimizuoja 
prekybinį plotą�  

O Leda

Wyspa mroźnicza do przechowywania i eksponowania pakowanych lodów i mrożonek�
Idealne wyposażenie dla obszarów sprzedażowych małej i średniej wielkości� Wyspę 
mroźniczą Leda można ustawiać pojedynczo lub w grupach, tworząc ciągi� Po bokach 
wyspy można ustawiać dostawki w celu eksponowania specjalnych promocji i polepszenia 
organizacji zbytu towarów� Wyspa posiada przesuwne, szklane pokrywy ograniczające 
zużycie energii� Istnieje możliwość zainstalowania nadstawki z jednym lub dwoma rzędami 
półek, tym samym zapewniając doskonałą widoczność towaru i jednocześnie optymalizację 
powierzchni sprzedażowej�

O Leda

Морозильная витрина островного типа для сохранения и демонстрации 
мороженого и замороженных продуктов.
Идеально подходит для торговых площадей малого и среднего размера. Витрина 
Leda обладает достаточной гибкостью для использования в качестве автономного 
агрегата или группирования в линию. Возможно использование торцевых модулей 
для представления специальных промо-акций, помогающих увеличить объем 
продаж. Поставляется с откидными или раздвижными стеклянными крышками, 
снижающими энергопотребление. Возможность установки надстроек с одним или 
двумя рядами полок обеспечивает отличный обзор товаров и при одновременной 
оптимизации торговых площадей.
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Apie Luna

Šį žemos temperatūros ledų ir šaldytų produktų eksponavimo šaldiklį galima pasirinkti 
su panoraminėmis ar uždaromis šoninėmis sienelėmis� Tai pardavimų skatinimui skirtas 
prie sienos statomas gaminys, taip pat galimas kombinacijoje suglaudžiant nugarines 
dalis bei pristatant antgalius� Tikslūs technologiniai sprendimai užtikrina nepriekaištingą 
eksponuojamų produktų kokybės išsaugojimą� „Luna” talpina didelį kiekį produktų, 
užimdama mažą grindų plotą�  Šaldiklį galima užsisakyti kaip atvirą didesniam prekių 
apyvartumui skatinti, arba su stiklo uždengimais energijos taupymui�

O Luna

Ta wyspa mroźnicza do przechowywania mrożonej żywności i lodów jest dostępna z 
panoramicznymi lub litymi ściankami bocznymi� To przyścienny mebel przeznaczony do 
ekspozycji artykułów promocyjnych, ale można także do niego dostawiać inne meble 
ekspozycyjne� Odpowiednie rozwiązania technologiczne gwarantują doskonałą ochronę 
eksponowanych produktów� Zajmująca niewielką powierzchnię wyspa Luna umożliwia 
eksponowanie dużej liczby produktów� Mebel można zamówić w wersji otwartej w celu 
realizacji wysokiego obrotu lub ze szklanymi pokrywami zapewniającymi oszczędność 
energii�

O Luna

Эта низкотемпературная витрина для замороженных продуктов и мороженого 
поставляется в исполнении с панорамными или сплошными боковыми стенками. 
Это пристенный агрегат для рекламных акций, который также предусматривает 
установку встык с торцевыми модулями. Точные технологические решения 
гарантируют безупречную сохранность демонстрируемых продуктов. Витрина Luna 
обеспечивает большую вместимость при минимальной занимаемой площади. Для 
заказа доступны два варианта витрин Luna: открытый вариант для товаров с высокой 
оборачиваемостью и энергосберегающий вариант со стеклянными крышками.
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DIONA BISTRO HDD / 
 HOT DRY / HOT BM 

1250

94

Apie Diona Bistro

Nesvarbu, kokio tipo patalpose sumontuota „Diona Bistro” šildoma vitrina – greito maisto 
restorane, parduotuvėje ar prekybos centre – ji pasižymi visomis kasdienai reikalingomis 
šildomos vitrinos savybėmis� Tai puikus pasirinkimas apetitą žadinančiam paruoštų patiekalų 
eksponavimui� Gaminio viršutinis apšvietimas naudojamas tiek šildymo temperatūrai 
palaikyti, tiek apšvietimui�
Galimi keli skirtingi modeliai:
• HDD modelis su padėklais, šildomais termoplokštėmis�
• Hot Dry modelis, kuriame šilumą tiekia šildoma apatinė panelė�
• Bain-Marie modelis su karšto vandens vonele�  

O Diona Bistro

W restauracji typu fast food, supermarkecie czy hipermarkecie lada Diona Bistro oferuje 
wszystkie funkcje i możliwości podgrzewanej lady ekspozycyjnej� Świetnie nadaje się do 
atrakcyjnej prezentacji gotowych do spożycia gotowanych potraw� Lada posiada górne 
oświetlenie, wykorzystywane zarówno do utrzymywania odpowiednio wysokiej temperatury, 
jak i oświetlenia�
Dostępne modele:
• Model HDD z tacą podgrzewaną płytami grzewczymi� 
• Model Hot Dry, w którym ciepło jest dostarczane od dołu przez panel grzewczy, co 
zapewnia równomierną temperaturę w całym wnętrzu lady� 
• Model Bain-Marie z gorącą kąpielą wodną w celu utrzymywania właściwej temperatury 
potraw i zapobiegnięcia wysuszeniu żywności�

O Diona Bistro

Независимо от области применения (ресторан быстрого питания, супермаркет 
или гипермаркет), витрина Diona Bistro обеспечивает все функциональные 
возможности, необходимые каждый день в витрине с подогревом. Она отлично 
подходит для аппетитной демонстрации различных готовых горячих блюд. Верхнее 
освещение используется как для поддержания температуры нагрева, так и для 
освещения.
Разработано несколько различных моделей:
• Модель HDD с лотком, нагреваемым термопластинами.
• Модель Hot Dry, в которой нагрев обеспечивается нижней тепловой панелью.
• Модель Hot BM (мармит) с водяной баней, сохраняющей нагрев основных блюд и 
влажность пищи.
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Apie Diona S Hot Dry / Hot BM

Lenkto dizaino šildoma vitrina su nerūdijančio plieno plokštėmis pagamintiems patiekalams 
suteikia patrauklų vaizdą, ir, be abejo, didina pardavimus� Tai „Diona S” vitrinų linijos 
gaminys�  
„Diona S Hot Dry” – modelis su integruota infraraudonųjų spindulių lempa viršuje ir 
šildymo plokšte apačioje� Puikiai tinka makaronų patiekalams, padažams, sriuboms ir kitam 
termiškai apdorotam maistui eksponuoti�
„Diona S Hot BM” – šildoma vitrina su vandens vonele, skirta palaikyti paruoštą maistą 
šiltą bei apsaugoti jį nuo išdžiūvimo�  Puikia tinka dešrelėms, termiškai apdorotai vištienai 
ir kitiems mėsos patiekalams�

O Diona S Hot Dry / Hot BM

Podgrzewana lada z giętą szybą i z panelami ze stali nierdzewnej, przeznaczona do 
ekspozycji gotowanych potraw gotowych do spożycia, która zapewnia dużą widoczność 
produktów i z pewnością przyczyni się do zwiększenia sprzedaży� Stanowi ona element serii 
lad do ekspozycji żywności Diona S�
Diona S Hot Dry – model z wbudowanym promiennikiem podczerwieni nad ladą i panelem 
grzewczym pod ladą� Idealna lada do ekspozycji dań z makaronów, sosów, zup i innych 
gotowanych potraw�
Diona S Hot BM – lada podgrzewana z kąpielą wodną, przeznaczona do utrzymywania 
odpowiedniej temperatury gotowanych potraw, jednocześnie zapobiegając ich wysuszeniu� 
Idealne rozwiązanie do ekspozycji kiełbasek, gotowanych kurczaków i innych dań mięsnych�

O Diona S Hot Dry / Hot BM

Витрина с подогревом изогнутой конструкции с панелями из нержавеющей стали 
для готовых горячих блюд, обеспечивающая хорошую обзорность продуктов и 
способствующая увеличению продаж. Входит в семейство витрин для продуктов 
питания Diona S.
Diona Hot Dry — модель со встроенной верхней инфракрасной лампой и нижней 
нагревательной панелью. Отлично подходит для макаронных блюд, соусов, супов и 
других готовых блюд.
Diona Hot BM — витрина с подогревом на водяной бане, предназначенная для 
поддержания температуры приготовленных блюд и их защиты от высыхания. 
Отлично подходит для колбас, вареной курицы и других мясных блюд.
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Apie Diona QB Hot Dry / Hot BM

Klasikinės kubo formos šildoma vitrina patraukliam karšto maisto eksponavimui� „Diona 
QB” suteikia pirkėjams galimybę apžiūrėti patiekalus iš visų pusių ir sutelkia jų dėmesį 
į vitrinos turinį, skatindama maisto produktų pardavimus, o tuo pačiu ir didindama 
prekybininkų pelną� Tai „Diona QB” vitrinų linijos gaminys� Veikianti sauso arba drėgno 
šildymo principu - pagal jūsų pasirinkimą� Tiekiama su pasirinkto gylio gastronominiais 
indais�

O Diona QB Hot Dry / Hot BM

Klasyczna, sześcienna, podgrzewana lada przeznaczona do atrakcyjnej ekspozycji gorących 
potraw� Lada Diona QB zapewnia widoczność produktów z każdej strony i przyciąga uwagę 
do eksponowanych potraw w celu zwiększenia sprzedaży żywności i maksymalizacji zysków� 
Stanowi ona element serii lad do ekspozycji żywności Diona QB� Lada jest dostępna 
w wersji obsługi suchej lub z kąpielą wodną, w zależności od potrzeb� Lada dysponuje 
pojemnikami gastronomicznymi o wybranej głębokości�

O Diona QB Hot Dry / Hot BM

Витрина с подогревом классической кубической конструкции для привлекательной 
демонстрации горячих продуктов. Diona QB H дает покупателям полный круговой 
обзор и акцентирует внимание на своем содержимом, обеспечивая увеличение 
продаж продуктов и максимизацию прибыли. Входит в семейство витрин для 
продуктов питания Diona QB. Сухой или влажный нагрев в зависимости от 
потребностей заказчика. В комплект входят гастрономические контейнеры 
выбранной глубины.
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Apie Vega S HDV

Ši šildoma dvigubo atspindžio vitrina skirta trumpalaikiam karštų patiekalų laikymui ir 
eksponavimui�  Jos veidrodinė durų sistema pagerina eksponuojamų patiekalų vaizdą ir 
sukuria gausos įspūdį�  Dėl apatinės šildymo plokštės ir viršutinio šildymo infraraudonaisiais 
spinduliais visoje šildomoje vitrinoje palaikoma tolygi temperatūra� Pro galines vitrinos 
dureles maistą lengva įdėti ir išimti�  Tiekiama su pasirinkto gylio maisto laikymo indais�

O Vega S HDV

Ta podgrzewana lada z systemem podwójnej ekspozycji wizualnej jest przeznaczona do 
krótkotrwałego przechowywania i eksponowania gorących potraw� System lustrzanych 
drzwiczek zwiększa widoczność eksponowanych produktów i wywołuje wrażenie obfitości� 
Panel grzewczy na dole i promiennik podczerwieni u góry urządzenia umożliwiają 
utrzymanie równomiernej temperatury w całym wnętrzu lady� Drzwiczki w tylnej części lady 
ułatwiają wstawianie i wyjmowanie potraw z wnętrza lady� Lada dysponuje pojemnikami 
gastronomicznymi o wybranej głębokości�

O Vega S HDV

Эта двойная витрина с подогревом предназначена для кратковременного 
хранения и демонстрации горячих блюд. Система зеркальных дверец усиливает 
привлекательность демонстрируемых продуктов и создает впечатление изобилия. 
Благодаря сочетанию нижней нагревательной панели и верхних инфракрасных 
нагревателей поддерживается равномерная температура по всему объему. 
Дверца в задней части витрины обеспечивает удобную загрузку и извлечение блюд. 
В комплект входят гастрономические контейнеры выбранной глубины.
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Apie Vega QB HDV

Ši moderni ir funkcionali kubo formos vitrina suteikia galimybę lengvai išlaikyti eksponuojamą 
maistą šiltą ir vilioja pirkėjus jį pirkti� Ji užtikrina optimalią šilto maisto laikymo temperatūrą, 
o veidrodinės stumdomos galinės durelės garantuoja puikų produktų matomumą�  

O Vega QB HDV

Ta nowoczesna i funkcjonalna, sześcienna lada obsługowa ułatwia utrzymywanie 
odpowiedniej temperatury eksponowanych potraw, zachęcając klientów do ich kupowania� 
Gwarantuje utrzymanie optymalnej temperatury gorących dań, jednocześnie zapewniając 
doskonałą widoczność produktów dzięki przesuwnym, lustrzanym tylnym drzwiczkom� 

O Vega QB HDV

Эта современная функциональная витрина-прилавок кубической конструкции 
обеспечивает удобство в сохранении выставленных горячих блюд, побуждая 
покупателей к их приобретению. Витрина поддерживает оптимальную температуру 
горячих блюд, обеспечивая превосходный обзор продукта благодаря раздвижным 
зеркальным дверцам в задней части.
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Apie Diona QB HDV

„Diona QB HDV” pritaikyta laikyti greito vartojimo paruoštus maisto produktus�  Vitrina 
užtikrina saugią temperatūrą šilto maisto laikymui, o eksponuojami joje patiekalai dėl 
tinkamo apšvietimo ir veidrodinių stumdomų galinių durų atrodo labai patraukliai�  Pro 
galines vitrinos dureles maistą lengva įdėti ir išimti� Gali būti jungiama su kitomis „Diona 
QB” vitrinomis� Tiekiama su pasirinkto gylio maisto laikymo konteineriais� Pasirinkti galite 
tiek šiltu, tiek drėgnu būdu veikiančią vitriną – pagal jūsų poreikius�

O Diona QB HDV

Lada Diona QB HDV jest przeznaczona do eksponowania i krótkotrwałego przechowywania 
ciepłych potraw gotowych do spożycia� Umożliwia ona przechowywanie żywności w 
bezpiecznej temperaturze serwowania, jednocześnie zapewniając atrakcyjną ekspozycję 
gotowanych potraw dzięki oświetleniu i przesuwnym, lustrzanym tylnym drzwiczkom� 
Drzwiczki w tylnej części lady ułatwiają wstawianie i wyjmowanie potraw z wnętrza lady� 
Mebel można łączyć w ciągi z ladami z serii Diona QB� Lada dysponuje pojemnikami 
gastronomicznymi o wybranej głębokości� Lada jest dostępna w wersji obsługi suchej lub z 
kąpielą wodną, w zależności od potrzeb�

O Diona QB HDV

Витрина Diona QB HDV предназначена для демонстрации и кратковременного 
хранения готовых горячих блюд. Она обеспечивает хранение продуктов при 
безопасной температуре для сервировки, обеспечивая при этом привлекательную 
демонстрацию приготовленных блюд с подсветкой и зеркальными раздвижными 
дверцами. Дверца в задней части витрины обеспечивает удобную загрузку и 
извлечение блюд. Возможно объединение с витринами серии Diona QB. В комплект 
входят гастрономические контейнеры выбранной глубины. Сухой или влажный 
нагрев в зависимости от потребностей заказчика.
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KURIAME NAUJUS PRODUKTUS, GALVODAMI APIE GAMTĄ

HFC dujos labai plačiai naudojamos gaminant komercinę šaldymo įrangą, bet, patekusios į aplinką, jos ardo ozono sluoksnį ir taip prisideda prie visuotinio 
klimato atšilimo� Netiesiogiai visuotinio klimato atšilimo procesą veikia šiltnamio efektą sukeliančios dujos, į aplinką išmetamos energijos vartotojų� 

Mums svarbi aplinka, kurioje gyvename, todėl kurdami naujus produktus sutelkiame dėmesį į natūralių šaltnešių, tokių kaip propanas (R290) ir anglies 
dioksidas (CO

2
), naudojimą komercinės šaldymo įrangos sprendimams� Štai kodėl siūlome Freor Green Wave produktų liniją, užtikrinančią ekologišką 

šaldymą, naudojant išskirtinai aplinką tausojančius šaltnešius�  

Green Wave R290 – tai pažangios įmontuojamos 
įrangos linija, kurioje kaip šaltnešis naudojamos 
aplinką tausojančios propano dujos R290�
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GREEN WAVE R290 - „AUTONOMINĖ” LINIJA

Green Wave CO
2
 – tai FREOR nuotolinių produktų 

linija pritaikyta dirbti su R744 (CO
2
) šaltnešiu centrinėje 

šaldymo sistemoje� 
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• Tausojantys aplinką 

• Techninė priežiūra ir aptarnavimas

• Efektyvus energijos vartojimas

Natūralus netoksiškas ir nedegus aplinką tausojantis šaltnešis, kurio visuotinio 
atšilimo potencialas (GWP) = 1.

Ekologiškas, todėl išvengiama privalomųjų HFC sistemos patikrų ir taršos 
mokesčių. 

Lyginant su HFC sistema, CO2 kompleksinė sistema gali iki 10 % pagerinti 
energijos suvartojimą, esant švelnaus ar šalto klimato sąlygoms.
Dėl aukštos temperatūros CO2 sistema išskiria į aplinką didelį šilumos perteklių, 
naudojamą patalpoms ar vandeniui šildyti.

GREEN WAVE CO
2
  - „CENTRINIO ŠALDYMO” LINIJA
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• Tausojantys aplinką 

• Mažesnės investicinės išlaidos

• Mažesnės elektros energijos suvartojimo išlaidos

• Mažesnės montavimo išlaidos

• Paprastesni ir pigesni techninė priežiūra bei aptarnavimas

Natūralus aplinką tausojantis šaltnešis, kurio visuotinio atšilimo potencialas (GWP) 
= 3.

Nereikia specialios patalpos kompresoriui, todėl sutaupomas prekybinis plotas. 

Tokio tipo įrenginiai veikia esant žemam slėgiui ir suvartoja iki 30 % mažiau 
energijos, palyginti su HFC dujas naudojančiais įrenginiais. 

Sistema sumontuojama gamykloje, todėl nereikia papildomų specialistų paslaugų.



РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Газы HFC широко используются в коммерческом холодильном оборудовании, однако при попадании в окружающую среду они разрушают 
озоновый слой и способствуют глобальному потеплению. Косвенное воздействие на глобальное потепление оказывают и выбросы 
парниковых газов при потреблении энергоресурсов.

Мы заботимся об окружающей среде, поэтому наши разработки в сфере коммерческого холодильного оборудования сосредоточены на 
использовании натуральных хладагентов, таких как пропан (R290) и углекислый газ (CO

2
). Потому мы и предлагаем серию продукции Freor 

Green Wave, которая обеспечивает экологичное охлаждение с использованием исключительно экологически безвредных хладагентов. 

Green Wave R290 – это серия прогрессивных 
автономных изделий, работающих на 
экологичном газе пропане R290, который 
используется в качестве хладагента. 
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GREEN WAVE R290 - СЕРИЯ «PLUG-IN »

Green Wave CO
2
 – это серия неавтономных 

изделий Freor, адаптированных для работы на 
хладагенте R744 (CO

2
) в централизованной 

системе холодоснабжения.
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• Безвредность для окружающей среды

• Обслуживание и сервис

• Энергоэффективность

Натуральный, нетоксичный, негорючий и безвредный для окружающей 
среды хладагент, у которого потенциал глобального потепления (ПГП) = 1.

Green – это значит отсутствие обязательных для HFC проверок системы, а 
также налогов за загрязнение окружающей среды.

По сравнению с системой HFC, комплексная система CO2 может повысить 
эффективность потребления электроэнергии до 10 % в условиях мягкого 
или холодного климатов.

Благодаря высокой температуре система CO2 выделяет много избыточного 
тепла, которое расходуется на отопление помещений или подогрев воды.

GREEN WAVE CO2  - СЕРИЯ « REMOTE »
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• Безвредность для окружающей среды

• Меньшие капитальные затраты

• Более низкие затраты на энергопотребление

• Меньшие затраты на монтаж

• Более простые и дешевые техническое обслуживание и сервис

Натуральный и безвредный для окружающей среды хладагент, у которого 
потенциал глобального потепления (ПГП) = 3.

Не требуется специального помещения для компрессорного агрегата, 
благодаря чему сохраняется площадь магазина.

Оборудование данного типа работает при низких давлениях, а его 
эффективность по сравнению с HFC больше на 30%.

Все монтируется на заводе, поэтому услуги специалистов не требуются.

TWORZENIE NOWYCH, EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW

Green Wave R290 – to linia zaawansowanych urządzeń 
z agregatem wewnętrznym, w których jako czynnik 
chłodniczy stosowany jest ekologiczny gaz propan 
R290�
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GREEN WAVE R290 - LINIA “PLUG-IN”

Green Wave CO
2
 – to linia urządzeń z agregatem 

zewnętrznym firmy Freor przystosowanych do 
użytkowania z czynnikiem chłodniczym R744 (CO

2
) w 

głównym układzie chłodniczym�
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• Ekologia

• Obsługa i konserwacja

• Efektywność energetyczna

Naturalny, nietoksyczny i niepalny, przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy, 
którego współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) = 1.

Urządzenia są ekologiczne, dzięki czemu można uniknąć obowiązkowych 
przeglądów układu HFC oraz podatków od zanieczyszczenia środowiska.

W porównaniu z układem HFC, złożony układ CO2 może przyczynić się do 
ograniczenia zużycia energii nawet o 10% w warunkach łagodnego lub zimnego 
klimatu.

Dzięki wysokiej temperaturze układ CO2 wydziela duże ilości ciepła, które można 
zużyć na ogrzewanie pomieszczeń lub podgrzewanie wody.

GREEN WAVE CO
2
 – LINIA “REMOTE”
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• Ekologia

• Niższe koszty inwestycji

• Niższe koszty zużycia energii elektrycznej

• Niższe koszty instalacji

• Prostsza i tańsza obsługa techniczna oraz konserwacja

Naturalny, przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy, którego współczynnik 
ocieplenia globalnego (GWP) = 3.

Nie jest potrzebne specjalne pomieszczenie do zainstalowania zespołu 
sprężarkowego, a więc można zaoszczędzić na powierzchni sklepowej.

Tego typu urządzenia chłodnicze pracują pod niskim ciśnieniem i charakteryzują 
się wyższą o ok. 30% efektywnością energetyczną niż urządzenia HCP.

Całość jest montowana fabrycznie, więc nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów.

Fluorowęglowodory (HFC) są bardzo szeroko stosowane w komercyjnych urządzeniach chłodniczych, jednak emitowane do środowiska zubożają one 
warstwę ozonową, przyczyniając się do globalnego ocieplenia� Pośredni wpływ na globalne ocieplenie wynika z emisji gazów cieplarnianych związanej z 
zużyciem energii�

Dbamy o środowisko, więc nasze projekty skupiają się na wykorzystaniu w komercyjnych urządzeniach chłodniczych naturalnych czynników chłodniczych, 
takich jak propan (R290) i dwutlenek węgla (CO

2
)� W związku z tym oferujemy linię produktów Freor Green Wave, które zapewniają ekologiczne chłodzenie 

dzięki stosowaniu wyłącznie ekologicznych czynników chłodniczych� 
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JUPITER R290 PLUTON SPACE R290

URANUS PROPANE & URANUS FLOWER R290
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DIONA S LG / HG R290 ERIDA R290

DELTA R290DIONA QB LG / HG R290



TECHNINIAI 
DUOMENYS / 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA / 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
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AUKŠTI PRIESIENIAI / REGAŁY CHŁODNICZE / ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
JUPITER

ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ / REGAŁY CHŁODNICZE / AUKŠTI PRIESIENIAI

JUPITER 

Jupiter L6Jupiter L5 Jupiter L7 Jupiter L8

Jupiter H6Jupiter H5 Jupiter H7 Jupiter H8

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Jupiter H5 / Jupiter plug-in H5

1250
1880
2500
3750

3.06
4.59
6.13
9.19

1.11
1.66
2.21
3.32

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

1250
1880
2500
3750

2.56
3.84
5.13
7.69

0.98
1.48
1.96
2.94

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

1250
1880
2500
3750

3.25
4.88
6.50
9.75

1.33
2.00
2.66
3.98

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

1250
1880
2500
3750

2.75
4.14
5.50
8.25

1.18
1.77
2.36
3.53

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

1250
1880
2200
2500
3750

4.00
6.02
7.04
8.00

12.00

1.55
2.33
2.73
3.10
4.64

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

1250
1880
2200
2500
3750

3.38
5.08
5.94
6.75

10.13

1.37
2.07
2.42
2.75
4.12

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Jupiter L5 / Jupiter plug-in L5

Jupiter H6 / Jupiter plug-in H6

Jupiter L6 / Jupiter plug-in L6

Jupiter H7 / Jupiter plug-in H7

Jupiter L7 / Jupiter plug-in L7

1250
1880
2500
3750

4.75
7.14
9.50

14.25

1.77
2.66
3.54
5.31

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºCJupiter H8 / Jupiter plug-in H8

1250
1880
2500
3750

4.00
6.02
8.00

12.00

1.57
2.36
3.14
4.71

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºCJupiter L8 / Jupiter plug-in L8
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AUKŠTI PRIESIENIAI / REGAŁY CHŁODNICZE / ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
JUPITER

Jupiter plug-in L6Jupiter plug-in L5 Jupiter plug-in L7

ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ / REGAŁY CHŁODNICZE / AUKŠTI PRIESIENIAI

JUPITER

Jupiter plug-in L8

Jupiter plug-in H6Jupiter plug-in H5 Jupiter plug-in H7 Jupiter plug-in H8

Jupiter H8 / L8 Corner IC 90

Jupiter H6 / L6 Corner IC 90

Jupiter H7 / L7 Corner IC 90
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AUKŠTI PRIESIENIAI / REGAŁY CHŁODNICZE / ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
JUPITER BACK LOADER

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Jupiter Back Loader L8Jupiter Back Loader H8

Jupiter Back Loader H8
2500
3750

9.50
14.25

4.05
6.08

2301...10 ºC / -1...7 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

2500
3750

8.00
12.00

3.60
5.40

2301...10 ºC / -1...7 ºCJupiter Back Loader L8

ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ / REGAŁY CHŁODNICZE / AUKŠTI PRIESIENIAI

JUPITER ROLL-IN
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Jupiter Roll-In L8Jupiter Roll-In H8

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Jupiter Roll-In plug-in H8 Jupiter Roll-In plug-in L8

Jupiter Roll-In H8 / 
Jupiter Roll-In plug-in H8

2500
3750

6.50
9.75

4.13
6.20

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC

2500
3750

5.00
7.50

3.73
5.59

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC
Jupiter Roll-In L8 /

Jupiter Roll-In plug-in L8
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AUKŠTI PRIESIENIAI / REGAŁY CHŁODNICZE / ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
JUPITER VISION

ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ / REGAŁY CHŁODNICZE / AUKŠTI PRIESIENIAI

JUPITER VISION

Jupiter Vision L7Jupiter Vision H7 Jupiter Vision H8 Jupiter Vision L8

Jupiter Vision L7Jupiter Vision H7 Jupiter Vision H8 Jupiter Vision L8

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Jupiter Vision H7 / 
Jupiter Vision plug-in H7

1250
1880
2200
2500
3750

3.19
4.79
5.61
6.38
9.56

1.25
1.87
2.19
2.50
3.74

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

1250
1880
2500
3750

3.69
5.55
7.38
11.06

1.37
2.05
2.74
4.11

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC
Jupiter Vision H8 / 

Jupiter Vision plug-in H8

1250
1880
2200
2500
3750

2.81
4.23
4.95
5.63
8.44

1.10
1.64
1.92
2.19
3.29

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC
Jupiter Vision L7 / 

Jupiter Vision plug-in L7

1250
1880
2500
3750

3.25
4.89
6.50
9.75

1.23
1.85
2.47
3.70

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC
Jupiter Vision L8 / 

Jupiter Vision plug-in L8
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AUKŠTI PRIESIENIAI / REGAŁY CHŁODNICZE / ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
JUPITER VISION

Jupiter Vision plug-in L7Jupiter Vision plug-in H7

ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ / REGAŁY CHŁODNICZE / AUKŠTI PRIESIENIAI

CALISTA
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Calista

Calista
2500
3750

2.40
3.60

2.08
3.12

2301...10 ºC

Jupiter Vision plug-in L7Jupiter Vision plug-in H7
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AUKŠTI PRIESIENIAI / REGAŁY CHŁODNICZE / ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
MERCURY

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Mercury StorageMercury

Mercury

940
1250
1880
2500

2.25
2.99
4.49
5.98

0.76
1.01
1.52
2.02

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

940
1250
1880
2500

2.25
2.99
4.49
5.98

0.76
1.01
1.52
2.02

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºCMercury Storage

ВЫСОКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ / REGAŁY CHŁODNICZE / AUKŠTI PRIESIENIAI

NEPTUN
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Neptun H Neptun L

Neptun H

1250
1880
2500
3750

2.82
4.23
5.62
8.45

1.12
1.68
2.25
3.37

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

1250
1880
2500
3750

2.46
3.67
4.89
7.32

1.00
1.49
1.99
2.99

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºCNeptun L
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ŽEMI PRIESIENIAI / REGAŁY NISKIE / НИЗКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
PLUTON

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Pluton 7Pluton 6

Pluton 6

1250
1880
2500
3750

2.49
3.74
4.97
7.45

0.92
1.39
1.85
2.77

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

1250
1880
2500
3750

3.30
4.95
6.59
8.89

1.08
1.62
2.16
3.24

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºCPluton 8

1250
1880
2200
2500
3750

2.86
4.29
5.02
5.70
8.56

1.02
1.53
1.79
2.04
3.06

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºCPluton 7

НИЗКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ / REGAŁY NISKIE / ŽEMI PRIESIENIAI

PLUTON SPACE
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Pluton Space Pluton Space plug-in

Pluton Space / Pluton Space plug-in

1250
1880
2000
2500
3750

3.00
4.51
5.28
6.00
9.00

0.92
1.39
1.62
1.85
2.77

230 / 4001...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC
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ŽEMI PRIESIENIAI / REGAŁY NISKIE / НИЗКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
PLUTON FLOWER

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Pluton Flower

Pluton Flower
1250
1880

1.05
1.57

1.02
1.53

2301...10 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

НИЗКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ / REGAŁY NISKIE / ŽEMI PRIESIENIAI

PLUTON F&V
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Pluton F&V

Pluton F&V

1250
1880
2000
2500
3750

1.53
2.30
2.45
3.06
4.60

1.02
1.53
1.79
2.04
3.06

2301...10 ºC
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ŽEMI PRIESIENIAI / REGAŁY NISKIE / НИЗКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
URANUS FLOWER

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Uranus Flower

Uranus Flower
940

1250
0.53
0.70

0.25
0.33

2301...10 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

НИЗКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ / REGAŁY NISKIE / ŽEMI PRIESIENIAI

URANUS
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Uranus

Uranus

625
940
1250
1880
2500

0.81
1.22
1.61
2.43
3.23

0.26
0.39
0.51
0.77
1.03

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC
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VITRINOS / LADY WITRYNOWE / ВИТРИНЫ
DIONA S LG / HG

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Diona S HGDiona S LG

Diona S LG

940
1250
1880
2500
3750

0.88
1.19
1.79
2.38
3.56

0.23
0.31
0.43
0.62
0.93

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

940
1250
1880
2500
3750

0.88
1.19
1.79
2.38
3.56

0.23
0.31
0.43
0.62
0.93

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºCDiona S HG

ВИТРИНЫ / LADY WITRYNOWE / VITRINOS

DIONA QB LG / HG
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Diona QB LG Diona QB HG

Diona QB LG

940
1250
1880
2500
3750

0.88
1.19
1.79
2.38
3.56

0.23
0.31
0.43
0.62
0.93

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Diona S Corner OC 90

940
1250
1880
2500
3750

0.88
1.19
1.79
2.38
3.56

0.23
0.31
0.43
0.62
0.93

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºCDiona QB HG

Diona S Corner IC 90

Diona S Corner OC 45Diona S Corner IC 45

Diona QB Corner OC 90Diona QB Corner IC 90

Diona QB Corner OC 45Diona QB Corner IC 45
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VITRINOS / LADY WITRYNOWE / ВИТРИНЫ
DIONA S PASTRY

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Diona S Pastry

Diona S Pastry
1250
2500
3750

1.56
3.13
4.69

0.31
0.62
0.93

2301...10 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

ВИТРИНЫ / LADY WITRYNOWE / VITRINOS

DIONA QB PASTRY
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Diona QB Pastry

Diona QB Pastry
1250
2500
3750

1.56
3.13
4.69

0.31
0.62
0.93

2301...10 ºC
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VITRINOS / LADY WITRYNOWE / ВИТРИНЫ
DIONA S STORAGE

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Diona S Storage

Diona S Storage
1880
2500
3750

1.79
2.38
3.56

0.43
0.62
0.93

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

ВИТРИНЫ / LADY WITRYNOWE / VITRINOS

DIONA QB STORAGE
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Diona QB Storage

Diona QB Storage
1880
2500
3750

1.79
2.38
3.56

0.43
0.62
0.93

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC
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VITRINOS / LADY WITRYNOWE / ВИТРИНЫ
DIONA S H1 / H2

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Diona S H2Diona S H1

Diona S H1

1250
1880
2500
3750

1.82
2.73
3.63
5.43

0.50
0.75
1.00
1.50

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

1250
1880
2500
3750

2.31
3.48
4.63
6.94

0.62
0.93
1.24
1.86

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºCDiona S H2

ВИТРИНЫ / LADY WITRYNOWE / VITRINOS

DIONA QB H1 / H2
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Diona QB H1 Diona QB H2

Diona QB H1

1250
1880
2500
3750

1.82
2.73
3.63
5.43

0.50
0.75
1.00
1.50

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

1250
1880
2500
3750

2.31
3.48
4.63
6.94

0.62
0.93
1.24
1.86

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºCDiona QB H2
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VITRINOS / LADY WITRYNOWE / ВИТРИНЫ
DIONA S DD

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Diona S DD

Diona S DD
1880
2500
3750

2.10
2.80
4.20

0.30
0.40
0.60

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

ВИТРИНЫ / LADY WITRYNOWE / VITRINOS

DIONA QB DD
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Diona QB DD

Diona QB DD
1880
2500
3750

2.10
2.80
4.20

0.30
0.40
0.60

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC
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VITRINOS / LADY WITRYNOWE / ВИТРИНЫ
VEGA S

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Vega S

Vega S

940
1250
1880
2500
3750

0.80
1.06
1.60
2.13
3.19

0.18
0.24
0.37
0.49
0.73

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

ВИТРИНЫ / LADY WITRYNOWE / VITRINOS

VEGA QB
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Vega QB

Vega QB

940
1250
1880
2500
3750

0.80
1.06
1.60
2.13
3.19

0.18
0.24
0.37
0.49
0.73

2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC

Vega QB Corner OC 90

Vega QB Corner OC 45
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VITRINOS / LADY WITRYNOWE / ВИТРИНЫ
ELISA

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Elisa

Elisa
1250
2500
3750

2.06
4.13
6.19

0.56
1.13
1.69

2301...10 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

ВИТРИНЫ / LADY WITRYNOWE / VITRINOS

IDA
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Ida

Ida 1250 1.17 0.23 2301...10 ºC / -1...7 ºC / -1...5 ºC
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Ida - vaizdas iš viršaus



ŠALDIKLIAI / ZAMRAŻARKI / МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
ERIDA

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Erida LErida H

Erida H / Erida plug-in H

1560
2340
3120
3900

5.46
8.19
10.90
13.65

1.99
2.98
3.98
4.97

400-18...-20 ºC / -22...-24 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Erida plug-in H

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ / ZAMRAŻARKI / ŠALDIKLIAI

DELTA
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Delta LDelta H

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Delta plug-in H Delta plug-in L

Delta H / Delta plug-in H
1880
2500
3750

4.66
6.49
9.32

1.47
1.94
2.91

400-18...-22 ºC

Erida L / Erida plug-in L

1560
2340
3120
3900

4.56
6.84
9.12
11.4

1.76
2.65
3.53
4.41

400-18...-20 ºC / -22...-24 ºC

Erida plug-in L

Delta L / Delta plug-in L
1880
2500
3750

3.92
5.00
7.49

1.59
2.12
3.19

400-18...-22 ºC
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ŠALDIKLIAI / ZAMRAŻARKI / МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
DIONA S FREEZER

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Diona S Freezer

Diona S Freezer

1250
1880
2500
3750

1.19
1.79
2.38
3.56

0.31
0.43
0.62
0.93

400-15...-18 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ / ZAMRAŻARKI / ŠALDIKLIAI

DIONA QB FREEZER
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Diona QB Freezer

Diona QB Freezer

1250
1880
2500
3750

1.19
1.79
2.38
3.56

0.31
0.43
0.62
0.93

400-15...-18 ºC
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ŠALDIKLIAI / ZAMRAŻARKI / МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
HELLA

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

HellaHella

Hella
1880
2500
3750

3.00
3.99
5.99

1.20
1.60
2.40

400-18...-20 ºC / -22...-24 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Hella SS

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ / ZAMRAŻARKI / ŠALDIKLIAI

LEDA
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Leda

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Leda Leda SS

Leda
1880
2500
3750

2.26
3.00
4.50

0.68
0.90
1.35

400-18...-20 ºC / -22...-24 ºC
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ŠALDIKLIAI / ZAMRAŻARKI / МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
LUNA

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Luna

Luna

1880
2200
2500
3750

1.66
1.66
2.21
3.32

0.62
0.73
0.82
1.24

400-18...-20 ºC / -22...-24 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ / PODGRZEWANIE WITRYNY / ŠILDOMOS VITRINOS

DIONA BISTRO HDD / HOT DRY / HOT BM
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Diona Bistro HDD

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Diona Bistro Hot Dry Diona Bistro Hot BM

Diona Bistro HDD 1250 0.54 0.20 23060...80 ºC

Diona Bistro Hot Dry 1250 0.65 0.25 23060...80 ºC

Diona Bistro Hot BM 1250 0.65 0.32 23060...80 ºC
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ŠILDOMOS VITRINOS / PODGRZEWANIE WITRYNY / НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ
DIONA S HOT DRY / HOT BM

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Diona S Hot BMDiona S Hot Dry

Diona S Hot Dry
1250
1880
2500

0.93
1.42
1.90

0.44
0.67
0.90

23060...80 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ / PODGRZEWANIE WITRYNY / ŠILDOMOS VITRINOS

DIONA QB HOT DRY / HOT BM
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Diona QB Hot Dry Diona QB Hot BM

Diona QB Hot Dry
1250
1880
2500

0.93
1.42
1.90

0.68
1.03
1.37

23060...80 ºC

Diona QB Hot BM
1250
1880
2500

0.93
1.42
1.90

0.60
0.90
1.20

23060...80 ºCDiona S Hot BM
1250
1880
2500

0.93
1.42
1.90

0.38
0.58
0.76

23060...80 ºC
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ŠILDOMOS VITRINOS / PODGRZEWANIE WITRYNY / НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ
VEGA S HDV

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Vega S HDV

Vega S HDV

1072
1412
1752
2478

0.72
0.97
1.20
1.69

0.28
0.36
0.45
0.64

40060...80 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ / PODGRZEWANIE WITRYNY / ŠILDOMOS VITRINOS

VEGA QB HDV
Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 

Vega QB HDV

Vega QB HDV

1072
1412
1752
2478

0.72
0.97
1.20
1.69

0.36
0.48
0.60
0.84

40060...80 ºC
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Vega S HDV - vaizdas iš viršaus Vega QB HDV - vaizdas iš viršaus



ŠILDOMOS VITRINOS / PODGRZEWANIE WITRYNY / НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ
DIONA QB HDV

Įtampa (V)

Napięcie / 
Hапряжение 

Tūris (m3)

Оbjętość / 
Объем

Temperatūrinis režimas
ºC (+25 ºC, 60% RH)

Temperatura / 
Tемпература

Modulio ilgis be šonų (mm)

Długość bez boków /
Длина без боковин 

Modelis

Model / 
Mодель

Diona QB HDV

Diona QB HDV

1072
1412
1752
2478

0.72
0.97
1.20
1.69

0.36
0.48
0.60
0.84

40060...80 ºC

Išdėjimo plotas (m2)

Obszar ekspozycji / 
Площадь экспозиции 
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IKONŲ LEGENDA / 

ZNACZENIE IKON /

ГРАФИЧЕСКИЙ 
СИМВОЛ
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Aušto stiklo 
vitrina / 

Witryna z 
wysoką szybą / 

Высокая 
стеклянная 

витрина

Kombinuota 
vitrina /
Witryna 

zespolona /
Комбиниро-

ванная витрина

Aukštas 
priesienis /

Regał wysoki /
Высокая 

пристенная 
витрина

Roll-In 
tipo priesienis /
Regał wjezdny /

Пристенный 
стеллаж Roll-In

Iš galo 
įkraunamas 
priesienis /

Regał z tylnym 
załadunkiem /
Пристенный 

стеллаж 
Back Loader

Žemas 
priesienis /
Witryna z 

niską szybą / 
Низкий 

пристенный 
стеллаж

Gėlinis 
priesienis /

Regał na 
kwiaty /

Витрина для 
цветов

Šaldymo sala /
Wyspa 

mroźnicza /
Морозильный 
бонет-остров

Šaldymo 
priesienis /

Szafa 
mroźnicza /

Холодильный 
шкаф

Kombinuota 
šaldymo spinta /

Szafa 
zespolona /

Комбиниро-
ванный шкаф

Šaldymo 
vitrina /

Lada obsługowa 
mroźnicza /

Охлаждаемый 
прилавок-
витрина 

Šildoma vitrina /
Lada obsługowa 
podgrzewana /
Подогревае-

мый прилавок-
витрина

HFC
R134A

HFC
R404A

HFC / HFO
R448A

HFC / HFO
R450A

HFO
1234ze

CO
2

R744
HC

R290

Autonominis /
Z agregatem 

wewnętrznym /
Автономное

Centrinio 
šaldymo /

Do centralnego 
agregatu /

Центральное 
холодоснаб-

жение

Hydroloop /
Hydroloop /
Hydroloop

Temperatūros 
klasė M1 /

Klasa tempera-
turowa M1 /

Температурный 
класс M1
(-1...5 ºC)

Temperatūros 
klasė M2 /

Klasa tempera-
turowa M2 /

Температурный 
класс M2
(-1...7 ºC)

Temperatūros 
klasė H1 /

Klasa tempera-
turowa H1  /

Температурный 
класс H1
(1...10 ºC)

Temperatūros 
klasė L1  /

Klasa tempera-
turowa L1 /

Температурный 
класс L1

(-15...-18 ºC)

H1M2M1

Vaisiai ir 
daržovės /
Owoce i 

warzywa / 
Фрукты и 

овощи

Mėsa /
Mięso /

Сырое мясо

Žuvis /
Ryby /

Сырая рыба

Konditerijos 
gaminiai /

Wyroby 
cukiernicze /

Кондитерские 
изделия

Kulinarijos 
gaminiai /

Wyroby 
garmażeryjne /

Кулинарные 
изделия

Sūris / 
Ser /
Сыр

Pienas ir pieno 
produktai /

Mleko i nabiał /
Молоко и 
молочная 

продукция

Gėrimai /
Napoje /
Напитки

Gėlės /
Kwiaty cięte /
Срезанные 

цветы

Ledai /
Lody /

Мороженое

Šaldyti 
produktai /
Mrożonki /

Замороженные 
продукты

Karšti 
patiekalai /

Dania gorące /
Горячие блюда

Statinis 
šaldymas /
Chłodzenie 
statyczne /

Статическое 
охлаждение

Dinaminis 
šaldymas /
Chłodzenie 

dynamiczne /
Динамическое 

охлаждение

LED 
apšvietimas / 
Oświetlenie 

LED / 
Cветодиодное 

освещение

Energiją 
taupantis 

ventiliatorius /
Energooszczęd-
ny wentylator /

Экономия 
энергии 

вентилятора

L1

TECHNINĖS SAVYBĖS / DANE TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRODUKTAI / PRODUKTY / ПРОДУКЦИЯ

ĮRANGOS TIPAS / TYP URZĄDZENIA / ТИП ОБОРУДОВАНИЯ

ŠALTNEŠYS / CZYNNIK CHŁODNICZY / ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГЕНТ

PRIJUNGIMO TIPAS / TYP PODŁĄCZENIA / ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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JUPITER JUPITER BACK LOADER JUPITER ROLL-IN JUPITER VISION

MERCURY NEPTUN PLUTON

PLUTON SPACE PLUTON FLOWER PLUTON F&V URANUS FLOWER

URANUS DIONA S LG / HG DIONA QB LG / HG DIONA S PASTRY

DIONA S STORAGEDIONA QB PASTRY DIONA QB STORAGE DIONA S H1 / H2
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DIONA S DDDIONA QB H1 / H2 DIONA QB DD VEGA S

ELISAVEGA QB IDA ERIDA

DIONA S FREEZERDELTA DIONA QB FREEZER HELLA

LUNALEDA DIONA BISTRO HDD / HOT DRY / HOT BM DIONA S HOT DRY / HOT BM

VEGA S HDVDIONA QB HOT DRY / HOT BM VEGA QB HDV DIONA QB HDV
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CENTRINĖ BŪSTINĖ / CENTRALA / ГОЛОВНОЙ ОФИС

FREOR LT, UAB

Motoru St� 6, 
LT-02190 Vilnius, LITHUANIA
T: +370 5 2329 188
E: info@freor�com

KONTAKTAI / KONTAKT / КОНТАКТЫ

ATSTOVYBĖS / PRZEDSTAWICIELSTWA / ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

FREOR REFRIGERATION, SOOO

Ul� Zadvorenskaja 8,
222666 Stolbtsy, Minsk Region, BELARUS
T: +375 171 772191
E: info@freor�by

FREOR RUS, OOO

Proezd Maršala Koneva, d� 28 E, of� 406, 
214019 Smolensk, Smolensk Oblast, RUSSIA
T: +7 4812 686448
E: freor-rus@freor�lt

FREOR PL SPÓŁKA, Z O.O.

Targowisko 469, 
32-015 Kłaj, POLAND
T: +48 12 307 22 74
E: freorpl@freor�com
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