Mouthwatering
display
Hot Deli 2-Tier 3 square

De Hot Deli 2-Tier heeft twee presentatie-

Eigenshappen Hot Deli 2-Tier 3 square

niveaus voor een maximale capaciteit op een

Belangrijkste eigenschappen
• presentatieniveaus
• Onderste niveau: uittrekbare GN-pan lades voor eenvoudige 		
toegang tot de producten
• Elke lade heeft een kleine opbergruimte aan de kant van de 		
operator
• Rechthoekig glas
• Stekkerklare oplossing
• Lange bewaartijd: op basis van een constante temperatuur en milde
luchtstroom

klein vloeroppervlak. Het Hot Deli Squaremeubel is verkrijgbaar voor 3 en 4 GN-pannen.
Ze kunnen in bestaande meubels worden
ingebouwd of op een bijpassend, op de vloer
gemonteerd onderstel worden geplaatst.
De Hot Deli kan ook worden gecombineerd
met de Cold Deli om zowel warme als koude
producten in één bij elkaar passend ontwerp
te presenteren.
De Hot Deli 2-Tier creëert de perfecte bewaarcondities
om het product warm te houden bij 65-70 °C. De
milde luchtstroom maakt het mogelijk om de meest
uitlopende voedingsmiddelen te houden en te tonen
met verschillende houdingsvereisten. Elke GN-pan sectie
in het onderste niveau is veranderd in een lade, voor een

Standaardeigenschappen
• Houdt de producttemperatuur op 65°C
• Eenvoudige bediening
• Onderste niveau: 3x1/1 GN-pan plus 3x1/3 GN-pan per sectie
• Bovenste niveau: schuin schap met een totale presentatiecapaciteit
van 2,85 m2
• Verlichting op beide niveaus
• Ergonomisch ontwerp met het oog op optimaal gemak voor de
bediener
• Roestvrijstalen binnen- en buitenzijde
Accessoires
• Recht onderframe
• Koppelingsset 2 merchandisers en onderframe
• Snijplank
• Roestvrijstalen dekplaat voor lade

gemakkelijke toegang voor de operater.

Optioneel
• Prijsstrips

Rechthoekig glas

Prijsstrips op beide niveaus

Uittrekbare GN-pan lades

Bovenste niveau verwarmd

Hot Deli 2-Tier 3 square
Afmetingen
Breedte
Diepte
Hoogte
Hoogte op onderstel		

833

190
1 1/3 GN

Technische gegevens
Nettogewicht
Brutogewicht
Voltage		
Frequentie
Vermogen

175 58

517

1/2 GN

227

1069

1086 mm
1058 mm
960 mm
1420 mm

141 kg
166 kg
3N~ 400/230 V
50/60 Hz
4.0 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen
zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere

903

installatiehandleiding op www.frijado.com.
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technische informatie verwijzen wij u naar de

Mouthwatering
display
Hot Deli 2-Tier 4 square

De Hot Deli 2-Tier heeft twee presentatie-

Eigenshappen Hot Deli 2-Tier 4 square

niveaus voor een maximale capaciteit op een

Belangrijkste eigenschappen
• 2 presentatieniveaus
• Onderste niveau: uittrekbare GN-pan lades voor eenvoudige 		
toegang tot de producten
• Elke lade heeft een kleine opbergruimte aan de kant van de 		
operator
• Rechthoekig glas
• Stekkerklare oplossing
• Lange bewaartijd: op basis van een constante temperatuur en milde
luchtstroom

klein vloeroppervlak. Het Hot Deli Squaremeubel is verkrijgbaar voor 3 en 4 GN-pannen.
Ze kunnen in bestaande meubels worden
ingebouwd of op een bijpassend, op de vloer
gemonteerd onderstel worden geplaatst.
De Hot Deli kan ook worden gecombineerd
met de Cold Deli om zowel warme als koude
producten in één bij elkaar passend ontwerp
te presenteren.
De Hot Deli 2-Tier creëert de perfecte bewaarcondities
om het product warm te houden bij 65-70 °C. De
milde luchtstroom maakt het mogelijk om de meest
uitlopende voedingsmiddelen te houden en te tonen
met verschillende houdingsvereisten. Elke GN-pan sectie
in het onderste niveau is veranderd in een lade, voor een

Standaardeigenschappen
• Houdt de producttemperatuur op 65°C
• Eenvoudige bediening
• Onderste niveau: 4x1/1 GN-pan plus 4x1/3 GN-pan per sectie
• Bovenste niveau: schuin schap met een totale presentatiecapaciteit
van 3,85 m2
• Verlichting op beide niveaus
• Ergonomisch ontwerp met het oog op optimaal gemak voor de
bediener
• Roestvrijstalen binnen- en buitenzijde
Accessoires
• Recht onderframe
• Koppelingsset 2 merchandisers en onderframe
• Snijplank
• Roestvrijstalen dekplaat voor lade

gemakkelijke toegang voor de operater.

Optioneel
• Prijsstrips

Rechthoekig glas

Prijsstrips op beide niveaus

Uittrekbare GN-pan lades

Bovenste niveau verwarmd

Hot Deli 2-Tier 4 square
Afmetingen
Breedte
Diepte
Hoogte
Hoogte op onderstel		

833

190
1 1/3 GN

Technische gegevens
Nettogewicht
Brutogewicht
Voltage		
Frequentie
Vermogen

175 58

517

1/2 GN

227

1069

1419 mm
1058 mm
960 mm
1420 mm

188 kg
205 kg
3N~ 400/230 V
50/60 Hz
4.3 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen
zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere

903

installatiehandleiding op www.frijado.com.
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