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500

825

1130

89
5 11

75

barevná varianta

bokorys Musca

roh 90°
uzavřený ventilovaný NWroh 90°

otevřený ventilovaný NZ

1380
160

12
5

1130
400

40

H2O

H2O

Zá
ka

zn
ík

Zákazník

Obsluha

INT90

H2O

H
2O

1267

30
11

35

12
67

1135Zákazník

O
bs

lu
ha

Obsluha

Musca chladicí verze s agregátem nebo  
  bez agregátu
Musca HOT teplá verze, vyhřívaná plocha  
  + infralampa
Musca HOT BM teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200  
  (počet dle typu vitríny)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

• ventilované chlazení • vestavěný agregát 
• LED osvětlení vitríny
• digitální termostat • boční izolační skla se sítotiskem
• čelní rovné sklo výklopné • nerezová výstavní plocha
• nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2  
 (60 x 40 x 20 cm)
• nerezová odkládací deska
• odtávací tyč na výparníku
• bočnice kovové • ochranná tyč PVC
• teplá verze – Musca HOT a HOT BM provozní teplota 
 +30 až +75 °C 
• napětí 230 V / 50 Hz
• barevné provedení (viz vzorník str. 66)

NA OBJEDNÁVKU

• verze bez agregátu (pouze chladivo R448a nebo 
 R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze 
• nízkoenergetické ventilátory • dělicí přepážka nízká, 
 vysoká, plexi nebo izolační
• zadní plexi krytí 
• zadní prosklené krytí • skleněná police 
• LED osvětlení na maso
• automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo 
 elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické 
 účinnosti) 
• nerezová kaskáda (výstavní plocha) • police na tašky
• spojování do sestav – bočnice 4 cm
• deska pod váhu nebo pokladnu
• krájecí deska • držák nožů • kovová ochranná  
 narážecí lišta • dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V 
• lakování výparníku • přepravní balení - dřevěný box
• u verze bez agregátu možnost chladiva CO2 a Glykol 
 (individuální cena) • jiné barevné provedení RAL

MUSCA
CHLADICÍ NEBO TEPLÁ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

 krájecí deska  dřevěný rošt
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Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH, NEZAHRNUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.


