


Get to know us!
Witamy w ES SYSTEM K. Poznaj nas!

Welcome in ES SYSTEM  K



“The pace of changes observed nowadays may seem 
unbelievable, but it’s perfectly natural environment for me 

as I am keen on running twice as fast as the others do. What 
fascinates me the most in my work is building rapport with 

people and making common effort in achieving our goal. 
Passion is what helps us to make our products extraordinary.”

“Dzisiejsze tempo zmian może zdawać się niewiarygodne, ale to moje środowisko 
naturalne, bo lubię biec dwa razy szybciej niż inni. W pracy fascynuje mnie 

budowanie relacji międzyludzkich i tworzenie wspólnego dzieła. Pasja pomaga 
czynić nasze produkty ponadprzeciętnymi.”

Creator & team
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Our way
We are carefully watching the changes in the world 

around us and in our eating habits. Our team creates 
refrigerating equipment with the aim to meet your 

future expectations in terms of aesthetic 
appearance and functionality.

Z pasją obserwujemy zmieniającą się rzeczywistość i zmieniające się 
nawyki żywieniowe. Tworzymy urządzenia chłodnicze, które spełnią 

Wasze oczekiwania estetyczne i funkcjonalne w przyszłości. 
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For 24 years, our unique products have been 
manufactured in Wolbrom, Poland, at 10 Wrzosowa 

Street. Each day, 500 employees meet in the premises 
of total area 23 000 m2 to build highest-quality 

refrigerating appliances. 

of experience

Od 24 lat w Wolbromiu, na ul. Wrzosowej 10 tworzone są niezwykłe 
produkty. Dziś na powierzchni 23 000 m2 codziennie spotyka się 

500 pracowników, aby konstruować najwyższej jakości 
urządzenia chłodnicze. 

Years



9

Zobacz nasze produkty!
See our products!



See our projects!
Zobacz nasze realizacje !
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Supermarket
“ What we value above all in cooperation with 

ES SYSTEM K is its flexibility. Their staff has 
demonstrated a lot of understanding for the needs 

of modern retailing, where customers expect 
refrigerated cabinets to be adapted to their concrete 
requirements.  It is also important that the cabinets 

intended for large-area stores feature a stable 
construction and that the products are displayed in an 

attractive manner.”

“ To, co najbardziej cenimy we współpracy z ES SYSTEM K, 
to elastyczność. Zespół pracowników już niejednokrotnie wykazał duże 

zrozumienie dla potrzeb nowoczesnego handlu, gdzie klienci oczekują 
dopasowania mebli chłodniczych pod ich konkretne wymagania. Ważne 

także, że urządzenia przeznaczone dla sklepów wielkoformatowych 
cechuje stabilna konstrukcja, a produkty są eksponowane w atrakcyjny 

sposób.”

Sebastian Kleine | Germany
EMCOT
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Convenience Store
“ We cater well for modern day convenience stores, 

by having a vast range of dynamic solutions that 
cover the most demanding of applications. Combined 
well with our flexible attitude we can create the most 
impressive retail environments exceeding our clients 

expectations.”

Lewis Bourne | England
GENFROST

“Dzięki różnorodności naszych rozwiązań i wielkiej dynamice naszych 
projektów z sukcesem zaopatrujemy najnowocześniejsze sklepy typu 

„conveneince store”. Ten szeroki wybór oraz nasze elastyczne podejście 
pozwalają nam na stworzenie najbardziej imponującego otoczenia 

handlu detalicznego, które wykracza poza oczekiwania naszych 
klientów. ”
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 Hercules  DHercules 11 
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Scorpion 04CataniaDorado
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DoradoHercules 03Carina 02
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OctansOctans 02
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Butcher Shop
“ We are involved in consulting related to increasing 
sales effectiveness, visual improvement of shop-zones 
and sales psychology. For years we have specialised 

in the meat retailing sector. We enjoy working with the 
refrigerated cabinets of ES SYSTEM K, as they offer 

well thought out solutions for this sector. We appreciate 
the counter for the possibility of raising the glass, as 

this considerably facilitates storage of goods. Also the 
compartments, which hold Euronorm E2 containers, 
are convenient. Apart from that, the cabinets of this 

producer always guarantee ideal visibility of goods and 
a wide range of extra accessories.”

“Zajmujemy się doradztwem związanym ze zwiększaniem efektywności 
sprzedaży, poprawą wizualną stoisk oraz psychologią sprzedaży. 

Mocno wyspecjalizowaliśmy się w branży mięsnej. Lubimy pracować na 
meblach chłodniczych ES SYSTEM K, bo oferują one przemyślane dla 

tej branży rozwiązania. Lady cenimy za możliwość podnoszenia szyby 
do góry, bo to znacznie ułatwia jej towarowanie. Wygodne są także 

schowki, które mieszczą pojemniki Euronorm E2. Poza tym meble tego 
producenta gwarantują zawsze doskonałą widoczność towaru, szeroką 

paletę dodatkowych akcesoriów. ”

Mirosław Lepiarz | Poland
ABC HANDLU
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Tucana 02
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Scorpion 01
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Scorpion 01VeraKolumba
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Cheese Boutique
“ For a long time I was looking for a cooperating 

partner who would offer a complete range 
of commercial cooling equipment. Apart from the 

made-to-measure solutions, I also appreciate the close 
relations with the team at ES SYSTEM K. For the 

counters in which cheese is presented and stored, the 
appropriate level of humidity is important. I was highly 

impressed by the Tucana DG cabinet (presentation of 
street food products), which is equipped with a special 

air distribution system. It has double-glazed glass 
in doors. Through a special canal, air is distributed 

to all display levels of the cabinet.”

“Długo poszukiwałem partnera do współpracy, który oferuje kompletną 
gamę komercyjnych urządzeń chłodniczych. Oprócz skrojonych na miarę 

rozwiązań, w ES SYSTEM K cenię także bliskie relacje z zespołem. 
W ladach, w których prezentowane i przechowywane są sery ważny 
jest odpowiedni poziom wilgotności. Duże wrażenie zrobiła na mnie 

szafa Tucana DG (prezentacja produktu typu street food), która 
jest wyposażona w specjalny system dystrybucji powietrza. Posiada 
ona podwójną szybę zespoloną w drzwiach. Poprzez specjalny kanał 

powietrze dystrybuowane jest na wszystkie poziomy ekspozycji 
urządzenia. ”

Gerard  Boucher | France
FRIGOFREE
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Tucana 02 CHKolumbaTucana CH
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Kolumba
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KolumbaPegas SPHTucana SPH
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Impulse Sales
“ The most important factor in the cabinets designed 
for the impulse sales is the suitable construction that 

lets the customers to see products. Deep glazing, 
good temperature level, green solutions and price are 

important as well. We value our long-term cooperation 
with ES SYSTEM K company, because of high level 

of engineering, quick respond and solutions and trustful 
people. We also appreciate the flexibility to change 

sizes and further develop units.”

“Najważniejszym elementem w urządzeniach przeznaczonych do 
sprzedaży impulsowej jest odpowiednia konstrukcja, dzięki której klienci 
dobrze widzą produkt. Nie bez znaczenia są również takie właściwości, 

jak: głębokie przeszklenie, odpowiednia temperatura, rozwiązania 
przyjazne dla środowiska oraz cena. Cenimy sobie naszą długoletnią 

współpracę z ES SYSTEM K – firmą, która może pochwalić się wysokim 
poziomem rozwiązań inżynieryjnych, szybko reaguje na zapytania oraz 

posiada godny zaufania personel. Doceniamy również możliwość zmiany 
rozmiarów urządzeń i ich dalszego rozwoju.”

Vidar Baken | Norway
PLUG-IN NORGE AS 
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Octans 02
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Customisable Options 
We value

“ The main tendency of our business is a possibility to 
customize the cabinets for the purpose of our clients. 
Customization means flexibility. The flexibility is our 

distinctive feature. We try to be on one wave with our 
clients and make their business more profitable and 
successful. Special decorations, colours, materials, 
absolutely new modifications of cabinets are main 

advantages over our competitors.”

“Główną zaletą naszej oferty jest możliwość dostosowania urządzeń 
chłodniczych pod potrzeby klientów. Takie indywidualne podejście 

oznacza elastyczność i jest to cecha, która nas wyróżnia. Dokładamy 
wszelkich starań, aby „nadawać na takich samych falach”, jak nasi 

klienci oraz przyczyniać się do ich sukcesów i zysków. Specjalne 
dekoracje, kolory, materiały, zupełne modyfikacje urządzeń - to 

elementy, które pozwalają nam zyskać przewagę nad konkurencją.” 

Nikolaj Kirillov | Russia
 ES SYSTEM K VOSTOK
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Tucana CH
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Functionality 
We care about

“ Funkcjonalność urządzeń ES SYSTEM K to nie tylko rozwiązania 
konstrukcyjne, ale i wysoka jakość materiałów wykorzystanych 

do produkcji.  Kierując się uwagami klienta udało nam się stworzyć 
linie produktów, które oprócz tego, że znakomicie pracują, są również 

przyjazne w obsłudze dla personelu sklepu. Stosujemy szereg rozwiązań 
technicznych ułatwiających utrzymanie mebli chłodniczych w czystości 

i należytej higienie, jak również umożliwiających łatwe towarowanie 
produktami spożywczymi (podnoszone szyby, łatwo demontowalne 
blachy przystosowane do zmywarek przemysłowych, szerokie blaty 

robocze, itp.). Układy chłodnicze i elektryczne są zaprojektowane 
w sposób, który gwarantuje łatwy dostęp w celach konserwacji 

i wykonania prac serwisowych.” 

“The functionality of ES SYSTEM K appliances is 
not only in the construction solutions, but also the 

high quality of materials used in production. Taking 
customers’ suggestions into account, we were able to 

create a line of products that not only work excellently, 
but are also easy for shop staff to use. We apply a range 

of technical solutions which facilitate the maintenance 
of cleanliness and proper hygiene in refrigerated 
cabinets, as well as enabling easy merchandising 

(lift-up system of glass, easy dismantling of metal parts 
adapted for industrial dish-washers, wide worktop 

in counters, etc.). The cooling and electric systems are 
designed in such a way to guarantee easy access for 

conservation and servicing.”  

Barbara  Korusiewicz | Poland
ES SYSTEM K
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More technical details!
Sprawdź dane techniczne!
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Counters | plug-in
A wide selection of refrigerated counters, which can serve both 

small shops as well as large-area stores. A large variety in 
form, glass shape and functionality of cabinets.

Szeroki wybór lad chłodniczych, które mogą obsługiwać zarówno małe sklepy, jak 
i wielkopowierzchniowe. Duża różnorodność ze względu na bryłę, kształt szyby 

oraz funkcjonalność urządzeń. 
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— integral condensing unit
— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— automatic vaporisation of condensate
— electronic control panel
— energy efficient fans
— curved glass with lifted up system
— stainless steel exposition surface
— stainless steel storage room
— stainless steel worktop
— electronic thermometer
— metal bumper
— expansion valve
— multiplexable with kit

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— automatyczne odparowanie skroplin
— sterownik elektroniczny
— wentylatory energooszczędne
— szyba gięta, podnoszona do góry 

na siłownikach
— powierzchnia ekspozycyjna

z blachy nierdzewnej
— komora do przechowywania żywności 

z blachy nierdzewnej
— blat roboczy nierdzewny
— termometr elektroniczny
— odbojnik metalowy
— zawór rozprężny
— możliwość łączenia w ciągi

CATANIA

INT 450 115 R452A* 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 450 114 R452A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,25 1 250 1 330 293 R452A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 955 390 R452A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 580 585 R452A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 830 1121 R452A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

LCCT Catania

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

DIMENSIONS  |  WYMIARY

spherical glass 200’

szyba gięta 200’

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

multiplexable
system modułowy

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

EXT 450 INT 450

cooling, freezing, hot, neutral ver. available
dostępna wer. chłodnicza, mroźnicza, 
grzewcza i neutralna

self version available
dostępna wersja samoobsługowa

* other refrigerants upon request 

remote
agregat zew.

plug-in
agregat wew.
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EXT 900

— integral condensing unit
— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— electronic control panel
— energy efficient fans
— lift up system of front glass
— stainless steel exposition surface
— stainless steel storage room
— stainless steel worktop
— LED lighting 
— inox bumper
— solar thermometer
— expansion valve
— multiplexable with kit
— system of aluminium profiles 
    (transparent upon request)
— chamber compatibile with E2 containers

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— sterownik elektroniczny
— wentylatory energooszczędne
— szyba podnoszona do góry na siłownikach
— powierzchnia ekspozycyjna

z blachy nierdzewnej
— komora do przechowywania żywności 

z blachy nierdzewnej
— blat roboczy nierdzewny
— oświetlenie LED
— odbojnik nierdzewny
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— możliwość łączenia w ciągi
— słupy aluminiowe 
    (transparentne na zamówienie)
— komora kompatybilna z pojemnikami E2

LCT Tucana 03

TUCANA 03

INT 450 75 R452A / R404A* 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 450 105 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

INT 900 145 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 900 160 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,25 1 250 1 290 320 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 915 475 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 540 640 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 790 960 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

DIMENSIONS  |  WYMIARY

cooling, hot, neutral version available
dostępna wersja chłodnicza, grzewcza 
i neutralna

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

multiplexable
system modułowy

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

self version available
dostępna wersja samoobsługowa

remote
agregat zew.

plug-in
agregat wew.

full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna 
widoczność towaru

* other refrigerants upon request 

INT 2x450EXT 2x450INT 450EXT 450 INT 900

eco solutions
eko rozwiązania
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EXT 900INT 2x450EXT 2x450INT 450EXT 450 INT 900

— integral condensing unit
— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— electronic control panel
— lift up system of front glass 
    (EXT450 / INT450 tilt forward)
— stainless steel exposition surface
— stainless steel storage room
— stainless steel worktop
— single lighting, white LED
— inox bumper
— solar thermometer
— expansion valve
— multiplexable with kit
— chamber compatibile with E2 containers

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— sterownik elektroniczny
— szyba podnoszona do góry na siłownikach  
    (EXT450 / INT 450 uchylna)
— powierzchnia ekspozycyjna

z blachy nierdzewnej
— komora do przechowywania żywności 

z blachy nierdzewnej
— blat roboczy nierdzewny
— oświetlenie pojedyncze LED, białe
— odbojnik nierdzewny
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— możliwość łączenia w ciągi
— komora kompatybilna z pojemnikami E2

LCT Tucana 02

TUCANA 02

INT 450 90 R452A / R404A* 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 450 90 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

INT 900 165 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 900 200 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

0,9 940 1 020 230 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,25 1 250 1 330 305 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 955 460 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 580 610 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 830 915 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

freezing, hot, neutral version available
dostępna wersja mroźnicza, grzewcza 
i neutralna

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

multiplexable
system modułowy

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

self version available
dostępna wersja samoobsługowa

remote
agregat zew.

plug-in
agregat wew.

* other refrigerants upon request 

DIMENSIONS  |  WYMIARY
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STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

— fan assisted refrigeration
— integral condensing unit
— lift up system of front glass
— stainless steel exposition surface
— stainless steel worktop
— abs side
— single top lighting, white LED
— electronic control panel
— electric defrosting
— metal bumper
— solar thermometer
— expansion valve
— front glass ventilation
— multiplexable
— also available as hot / neutral / self-service
— chamber compatibile with E2 containers

— chłodzenie dynamiczne
— agregat wbudowany
— szyba podnoszona do góry na siłownikach
— powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy 

nierdzewnej
— blat roboczy nierdzewny
— bok abs
— oświetlenie pojedyncze LED, białe
— sterownik elektroniczny
— odmrażanie elektryczne
— odbojnik metalowy
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— nawiew na szybę przednią
— możliwość łączenia w ciągi
— dostępna wersja z niską szybą / neutralna /

grzewcza
— komora kompatybilna z pojemnikami E2

LCT Tucana 01

hot & neutral version available
dostępna wersja grzewcza i neutralna

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

multiplexable
system modułowy

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

self version available
dostępna wersja samoobsługowa

remote
agregat zew.

plug-in
agregat wew.

EXT 450 INT 450 EXT 900 INT 900

TUCANA 01

INT 450 160 R452A / R404A* 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 450 88 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

INT 900 321 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 900 176 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,25 1 250 1 350 289 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 975 434 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 600 580 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 850 871 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz
* other refrigerants upon request 

DIMENSIONS  |  WYMIARY
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— integral condensing unit
— fan asisted refrigeration
— spherical system of glass
— lift up system of front glass
— stainless steel exposition surface
— stainless steel storage room
— stainless steel worktop
— single top lighting, white LED
— electronic control panel
— electric defrosting
— inox bumper
— solar thermometer
— expansion valve
— multiplexable with kit
— chamber compatibile with E2 containers 

LCT Tucana SPH

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

multiplexable
system modułowy

DIMENSIONS  |  WYMIARY

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

cooling, hot, neutral version available
dostępna wersja chłodnicza, grzewcza i neutralna

self version available
dostępna wersja samoobsługowa

TUCANA SPH

INT 450 125** R452A / R404A* 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 450 64 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

INT 900 250 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 900 128 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,25 1 250 1 330 329 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 955 493 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 580 657 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 830 986 R452A / R404A 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

— agregat wbudowany 
— chłodzenie dynamiczne
— system szyb sferycznych
— szyba podnoszona do góry na siłownikach
— powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy 
    nierdzewnej
— komora do przechowywania żywności 
    z blachy nierdzewnej
— blat roboczy nierdzewny
— oświetlenie pojedyncze LED, białe
— sterownik elektroniczny
— odmrażanie elektryczne
— odbojnik nierdzewny
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— możliwość łączenia w ciągi
— komora kompatybilna z pojemnikami E2

remote
agregat zew.

plug-in
agregat wew.

* other refrigerants upon request 
** with storage chamber

INT 2x450EXT 2x450INT 450EXT 450
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— integral condensing unit
— static refrigeration 
— electric defrosting
— electronic control panel
— straight glass, tilt forward
— heater of front glass
— stainless steel exposition surface
— stainless steel storage room
— ABS side
— granite worktop
— single top lighting, white LED
— plexi glass covers
— PVC bumper
— multiplexable with kit

— agregat wbudowany 
— chłodzenie statyczne
— odmrażanie elektryczne
— sterownik elektroniczny
— szyba prosta, uchylna
— grzałka szyby przedniej
— wnętrze lady z blachy nierdzewnej
— komora do przechowywania żywności 

z blachy nierdzewnej
— bok ABS
— granitowy blat roboczy
— oświetlenie pojedyncze LED, białe
— zasłonki z pleksi
— odbojnik PCV
— możliwość łączenia w ciągi

LCD Dorado 03

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

multiplexable
system modułowy

DORADO 03

1,2 1 125 1 205 280**
R452A / 
R404A*

3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

2,0 1 925 2 005 470
R452A / 
R404A

3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 580 620
R452A / 
R404A

3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

DIMENSIONS  |  WYMIARY

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

remote
agregat zew.

plug-in
agregat wew.

* other refrigerants upon request
** with storage chamber
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— integral condensing unit
— static LCD / fan assisted refrigeration LCDD
— electric defrosting
— electronic control panel
— curved and tempered front glass, tilt forward
— heater of front glass
— stainless steel exposition surface
— stainless steel storage room
— ABS side
— granite worktop
— single top lighting, white LED
— wide top aluminium profile (200 mm)
— illumination of front bottom panel
— plexiglass covers
— PVC bumper
— multiplexable with kit

— agregat wbudowany 
— chłodzenie statyczne LCD / dynamiczne LCDD
— odmrażanie elektryczne
— sterownik elektroniczny
— szyba gięta hartowana, uchylna
— grzałka szyby przedniej
— wnętrze lady z blachy nierdzewnej
— komora do przechowywania żywności 

z blachy nierdzewnej
— bok ABS
— granitowy blat roboczy
— oświetlenie pojedyncze, białe 840
— szeroki górny profil aluminiowy (200 mm)
— podświetlenie cokołu dolnego
— zasłonki z pleksi
— odbojnik PCV
— możliwość łączenia w ciągi

LCD Dorado

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

multiplexable
system modułowy

DORADO

INT 900 250**
R452A / 
R404A*

3H1 / +1 ÷ +10 
3M1 / +2 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

EXT 900 120
R452A / 
R404A

3H1 / +1 ÷ +10 
3M1 / +2 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

1,2 1 125 1 205 280
R452A / 
R404A

3H1 / +1 ÷ +10 
3M1 / +2 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

1,5 1 425 1 505 350
R452A / 
R404A

3H1 / +1 ÷ +10 
3M1 / +2 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

1,7 1 625 1 705 400
R452A / 
R404A

3H1 / +1 ÷ +10 
3M1 / +2 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

2,0 1 925 2 005 470
R452A / 
R404A

3H1 / +1 ÷ +10 
3M1 / +2 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 580 620
R452A / 
R404A

3H1 / +1 ÷ +10 
3M1 / +2 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 830 935
R452A / 
R404A

3H1 / +1 ÷ +10 
3M1 / +2 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

DIMENSIONS  |  WYMIARY
INT 900 EXT 900

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

freezing, hot, neutral version available
dostępna wersja mroźnicza, grzewcza i neutralna

self version available
dostępna wersja samoobsługowa

remote
agregat zew.

plug-in
agregat wew.

* other refrigerants upon request 
** with storage chamber
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— integral condensing unit
— static refrigeration
— electric defrosting
— curved and tempered front glass, tilt forward
— heater of front glass
— stainless steel exposition surface
— stainless steel storage room
— granite worktop
— glass shelf inside the counter
— ABS side cover
— single top lighting, white 840
— electronic control panel
— PVC bumper

— agregat wbudowany
— chłodzenie statyczne
— odmrażanie elektryczne
— szyba gięta hartowana, uchylna
— grzałka szyby przedniej
— powierzchnia ekspozycyjna lady 

z blachy nierdzewnej
— komora do przechowywania żywności 

z blachy nierdzewnej
— granitowy blat roboczy
— półka szklana wewnątrz lady
— bok ABS
— oświetlenie pojedyncze, białe 840
— sterownik elektroniczny
— odbojnik PCV

GEMINI SL

1,0 963 1 043 184 R452A / R404A* 3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

1,2 1 125 1 205 210 R452A / R404A 3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

1,5 1 425 1 505 276 R452A / R404A 3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

1,7 1 625 1 705 302 R452A / R404A 3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

2,0 1 925 2 005 368 R452A / R404A 3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

LCG Gemini SL 

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

DIMENSIONS  |  WYMIARY

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

plug-in
agregat wew.

* other refrigerants upon request 
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Counters | remote
Typical refrigerated cabinets intended for large formats. 

Spacious display area, a convenient system of merchandising 
and counter cleaning are their characteristic features.  

Typowe urządzenia chłodnicze przeznaczone do dużych formatów. Przestronna 
ekspozycja, wygodny system towarowania i czyszczenia lady to ich 

charakterystyczne cechy. 
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— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— spherical bended glass
— lift up system of front glass
— stainless steel exposition surface
— stainless steel mould and evaporator cover
— stainless steel worktop
— solar thermometer
— inox bumper
— expansion valve
— showcase on plinth or legs
— multiplexable with kit

LCP Pegas SPH

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

multiplexable
system modułowy

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

EXT 450 INT 450 EXT 2x450 INT 2x450

DIMENSIONS  |  WYMIARY

self version available, hot, freezing
dostępna wersja samoobsługowa, 
grzewcza, mroźnicza

— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— system szyb sferycznych
— szyba podnoszona do góry na siłownikach
— powierzchnia ekspozycyjna 

z blachy nierdzewnej
— wnętrze skorupy i osłona parownika

z blachy nierdzewnej
— blat roboczy nierdzewny
— termometr solarny
— odbojnik nierdzewny
— zawór rozprężny
— lada na cokole lub nogach
— możliwość łączenia w ciągi

remote
agregat zew.

* wide selection of refrigerants available

PEGAS SPH

INT 450 168 * 3M1 / -1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

EXT 450 77 * 3M1 / -1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

INT 900 336 * 3M1 / -1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

EXT 900 154 * 3M1 / -1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

1,25 1 250 1 350 203 * 3M1 / -1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 975 304 * 3M1 / -1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 600 406 * 3M1 / -1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 850 609 * 3M1 / -1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz
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LCK Kolumba 03

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.

KOLUMBA 03

INT 450 260 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 450 780 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

INT 900 365 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

EXT 900 350 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,25 1 250 1 300 300 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 955 450 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 550 600 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 800 900 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

freezing, hot, neutral version available
dostępna wersja mroźnicza, grzewcza i neutralna

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

multiplexable
system modułowy

eco solutions
eko rozwiązania

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

self version available
dostępna wersja samoobsługowa

— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— system of aluminium profiles 
    (transparent upon request)
— energy efficient fans
— straight front glass with lift up system 
— stainless steel exposition surface
— stainless steel worktop
— single top lighting, white LED
— solar thermometer
— inox bumper
— expansion valve
— multiplexable with kit

— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— słupki aluminiowe 
    (transparentne na zamówienie)
— wentylatory energooszczędne 
— szyba prosta podnoszona do góry 
    na siłownikach
— powierzchnia ekspozycyjna 
    z blachy nierdzewnej 
— blat roboczy nierdzewny
— oświetlenie górne LED, białe
— termometr solarny
— odbojnik nierdzewny
— zawór rozprężny
— możliwość łączenia w ciągi

DIMENSIONS  |  WYMIARY

* wide selection of refrigerants available

EXT 900INT 2x450EXT 2x450INT 450EXT 450 INT 900
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— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— lift up system of front glass 
    (EXT450 / INT450 tilt forward)
— stainless steel exposition surface
— stainless steel mould and evaporator cover
— stainless steel worktop
— solar thermometer
— inox bumper
— expansion valve
— multiplexable with kit

— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— szyba podnoszona do góry na siłownikach 
    (EXT450 / INT450 uchylna)
— powierzchnia ekspozycyjna

z blachy nierdzewnej
— wnętrze skorupy i osłona parownika

z blachy nierdzewnej
— blat roboczy nierdzewny
— termometr solarny
— odbojnik nierdzewny
— zawór rozprężny
— możliwość łączenia w ciągi

LCK Kolumba

KOLUMBA

INT 450 105 * 3M1 / –1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

EXT 450 110 * 3M1 / –1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

INT 900 250 * 3M1 / –1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

EXT 900 235 * 3M1 / –1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

1,25 1 250 1 290 200 * 3M1 / –1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 915 300 * 3M1 / –1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 540 400 * 3M1 / –1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 790 610 * 3M1 / –1 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

DIMENSIONS  |  WYMIARY

freezing, hot, neutral version available
dostępna wersja mroźnicza, grzewcza 
i neutralna

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

multiplexable
system modułowy

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

self version available
dostępna wersja samoobsługowa

remote
agregat zew.

* modules 0,6; 0,9 available upon request
* wide selection of refrigerants available

INT 2x450EXT 2x450INT 450EXT 450
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Multidecks & Glassdoors | plug-in
Multidecks or glassdoors equipped with their own condensing 

unit. The variety of sizes and large range in display surfaces 
allow one to choose the ideal solution regarding the size and 

requirements of each store. 

Regały oraz szafy wyposażone w agregaty własne. Różnorodność rozmiarów 
oraz duża rozpiętość w powierzchni ekspozycyjnej pozwalają wybrać idealne 

rozwiązanie pod rozmiar i potrzeby każdego sklepu. 
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RCH Hercules 13 plug-in
agregat wew.

— fan assisted refrigeration
— natural defrosting
— integral condensing unit (R290)
— manual night blind
— 4 rows of adjustable shelves
— price rail
— shelves limiters
— glass sides with screen printing
— top LED lighting
— electronic control panel
— electronic thermometer
— expansion valve
— automatic vaporisation of condensate
— energy saving fans
— multiplexable with kit

— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie natrualne
— agregat wbudowany (czynnik R290)
— ręczna roleta nocna
— 4 rzędy regulowanych półek 
— listwy cenowe
— ograniczniki półek
— boki szklane z sitodrukiem
— oświetlenie górne LED
— sterownik elektroniczny
— temometr elektroniczny
— zawór rozprężny
— automatyczne odparowanie skroplin
— wentylatory energooszczędne
— możliwość łączenia w ciągi

DIMENSIONS  |  WYMIARY

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

multiplexable
system modułowy

eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
big display area
duża powierzchnia ekspozycyjna

HERCULES 13

1,0 1 000 502 R290* 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

1,25 1 250 627 R290 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

1,6 1 600 802 R290 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 940 R290 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz
* wide selection of refrigerants available
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— integral condensing unit
— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— vaporisation of condensate
— electronic control panel
— double glazed glass
— manual night blind
— 5 rows of adjustable shelves
— price rail, shelves limiters
— single top lighting, white 840
— inox bumper
— solar thermometer
— expansion valve
— multiplexable with kit

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— odparowanie skroplin
— sterownik elektroniczny
— szyba boczna zespolona
— ręczna roleta nocna
— 5 rzędów regulowanych półek
— listwa cenowa, ograniczniki półek
— oświetlenie górne pojedyncze, białe 840
— odbojnik nierdzewny
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— możliwość łączenia w ciągi

RCS Scorpion 04

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

SCORPION 04

1,25 1 250 1 290 570 R452A / R404A* 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 915 850 R452A / R404A 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

DIMENSIONS  |  WYMIARY

plug-in
agregat wew.

remote
agregat zew.

* other refrigerants upon request 

multiplexable
system modułowy

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
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SCORPION 01

1,25 1 250 1 350 550 R452A / R404A* 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 975 830 R452A / R404A 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

— integral condensing unit
— fan assisted refrigeration
— manual night blind
— 4 rows of adjustable shelves
— price rail, shelves limiters
— ABS side
— double glazed glass
— single top lighting, white 840
— electronic control panel
— electric defrosting
— solar thermometer
— expansion valve
— PVC bumper
— multiplexable with kit

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— ręczna roleta nocna
— 4 rzędy regulowanych półek
— listwy cenowe, ograniczniki półek
— bok ABS
— szyba boczna zespolona
— oświetlenie górne pojedyncze, białe 840
— sterownik elektroniczny
— odmrażanie elektryczne
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— odbojnik PCV
— możliwość łączenia w ciągi

RCS Scorpion 01

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

multiplexable
system modułowy

DIMENSIONS  |  WYMIARY

plug-in
agregat wew.

remote
agregat zew.

* other refrigerants upon request 
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— integral condensing unit
— fan assisted refrigeration
— electronic control panel
— 4 rows of adjustable shelves
— manual night blind
— price rail
— natural defrosting
— top lighting, white T8
— glass side
— automatic vaporisation of condensate
— solar thermometer
— expansion valve
— inox or roller shutter version available
     Vera Inox / Vera Inox SL

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— sterownik elektroniczny
— 4 rzędy regulowanych półek
— ręczna roleta nocna
— listwa cenowa
— odmrażanie naturalne
— oświetlenie górne, T8 białe
— bok z szybą
— automatyczne odparowanie skroplin
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— dostępna wersja nierdzewna lub z roletą  
     antywłamaniową Vera Inox / Vera Inox SL

VERA

1,0 970 1 050 310 R452A / R404A* 3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

1,2 1 120 1 200 360 R452A / R404A 3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

1,5 1 400 1 480 450 R452A / R404A 3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

2,0 1 875 1 955 600 R452A / R404A 3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

2,35 2 240 2 320 710 R452A / R404A 3H1 / +1 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

RCV Vera

STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

DIMENSIONS  |  WYMIARY

plug-in
agregat wew.

remote
agregat zew.

* other refrigerants upon request
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— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— stainless steel mould and evaporator cover
— 3 rows of adjustable glass shelves
— rear glass doors with combined glass
— stainless steel exposition surface
— solar thermometer
— inox bumper
— expansion valve
— electronic control panel
— internal LED lighting
— single glass

* equipement of plug-in & DG version available in  
   Customer Service Office

— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— wnętrze skorupy i osłona parownika

z blachy nierdzewnej
— 3 rzędy regulowanych półek szklanych
— tylne drzwi szklane (szyba zespolona)
— powierzchnia ekspozycyjna

z blachy nierdzewnej
— termometr solarny
— odbojnik nierdzewny
— zawór rozprężny
— sterownik elektroniczny
— oświetlenie wewnętrzne LED
— szyby pojedyncze

* wyposażenie wersji plug-in oraz DG dostępne 
   w Biurze Obsługi Klienta

SCT Tucana CH mini

DIMENSIONS  |  WYMIARY

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

TUCANA CH MINI

1,875 1 875 1 915 905 * 3H1 / +4 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru
temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

* wide selection of refrigerants available

remote
agregat zew.

plug-in
agregat wew.



USE  |  DO UŻYTKU

ADVANTAGES  |  ZALETY

98

DISPLAY  |  EKSPOZYCJA
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— integral condensing unit
— fan assisted refrigeration
— 4 rows of wired shelves
— heated doors
— electric defrosting
— vaporisation of condensate
— EC fans
— LED lighting
— electronic control panel
— electronic thermometer
— expansion valves
— side walls
— inox bumper

* equipement of SML SL version available in  
   Customer Service Office

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— 4 rzędy półek drucianych
— drzwi ogrzewane
— odmrażanie elektryczne
— odparowanie skroplin
— wentylatory EC
— oświetlenie LED
— sterownik elektroniczny
— termometr elektroniczny
— zawór rozprężny
— bok pełny
— odbojnik nierdzewny

* wyposażenie wersji SML SL dostępne 
   w Biurze Obsługi Klienta

SML Lynx

LYNX

2 - doors
2 - drzwiowy 1 564 1 664 880 R452A / R404A* 3L1 / -18 ÷ -22 **

3 - doors
3 - drzwiowy 2 345 2 445 1 380 R452A / R404A 3L1 / -18 ÷ -22 **

DIMENSIONS  |  WYMIARY

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

frozen version available
wersja mroźnicza

STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, 

plug-in
agregat wew.

1 2Lynx Lynx SL

* other refrigerants upon request / ** Requires 3-phase installation
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— integral condensing unit 
    (upper part-easily removable)
— fan assisted refrigeration
— hinged double glazed front glass
— vertical and top LED lighting
— illuminated advertising banner
— two adjustable shelves
— space for one europallete (80 x120)
     or two minipalletes
— no floor
— electronic cantrol panel
— multiplexable with kit

— agregat wbudowany (na górze urządzenia 
     z możliwością łatwego demontażu)
— chłodzenie dynamiczne
— drzwi szklane zespolone uchylne
— oświetlenie LED pionowe oraz górne
— podświetlany baner reklamowy
— dwie górne półki zawieszane
— miejsce na jedną paletę euro (80 x 120) 
     lub na dwie minipalety
— szafa bezpodłogowa
— sterownik elektroniczny
— możliwość łączenia w ciągi

Multicooler 137

MULTICOOLER 137

1,37 1 370 1 417 1020 R290 3M2 / -1÷ +7 230 V/ 50 Hz

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, 

advertising banner
miejsce na reklamę

plug-in
agregat wew.

no floor system - maximum capacity
brak podłogi zapewnia maksymalną pojemność

multiplexable
system modułowy

* other refrigerants upon request 

eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290

DIMENSIONS  |  WYMIARY
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— heating & cooling multideck
— integral condensing unit
— fan assisted refrigeration
— 3 levels with temperature up to +65 0C
— shelf with cooling temperature (3M1)
— top LED lighting of both parts
— 2 electronic control panels
— glazed glass side
— solar thermometer
— expansion valve
— vaporisation of condensate

* equipement of 204.07 version available in  
   Customer Service Office

— regał grzewczo-chłodniczy
— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— 3 poziomy z temperaturą do +65 0C
— 1 półka chłodnicza (klasa 3M1)
— oświetlenie LED, górne obu części
— 2 sterowniki elektroniczne
— szyba boczna zespolona
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— odparowanie skroplin

* wyposażenie wersji 204.07 dostępne 
   w Biurze Obsługi Klienta 

RGCC Crater

STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, 

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290

CRATER

1.0 960 1000 222 R290 3M1 / +2 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

204.07 660 700 246 R290 3M1 / +2 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

DIMENSIONS  |  WYMIARY

plug-in
agregat wew.

warm and cold products
ekspozycja produktów serwowanych na ciepło i zimno

* other refrigerants upon request 

1

2

Crater 1.0

Crater 204.07
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— integral condensing unit
— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— 3 rows of adjustable glass shelves
— price rail
— double glazed glass
— single top lighting, white 840
— electronic control panel
— solar thermometer
— automatic vaporisation of condensate
— white painted interior of cabinet
— multiplexable with kit

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— 3 rzędy regulowanych półek szklanych
— listwy cenowe
— szyba boczna zespolona
— oświetlenie górne pojedyncze, białe 840
— sterownik elektroniczny
— termometr solarny
— automatyczne odparowanie skroplin
— wnętrze regału w kolorze białym
— możliwość łączenia w ciągi

RCS Scorpion 02 mini

STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, 

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

SCORPION 02 MINI

0,7 660 700 130 R290 3H1 / +3 ÷ +8 230 V/ 50 Hz

0,9 860 900 170 R290 3H1 / +3 ÷ +8 230 V/ 50 Hz

plug-in
agregat wew.

* other refrigerants upon request 

remote
agregat zew.

DIMENSIONS  |  WYMIARY
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RCV Vera mini

— integral condensing unit
— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— 3 rows of adjustable glass shelves
— electronic control panel
— solar thermometer
— top LED lighting
— double side glass with black screen printing
— automatic vaporisation of condensate
— on wheels

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— 3 rzędy regulowanych półek szklanych
— sterownik elektroniczny
— termometr solarny
— oświetlenie górne LED
— bok szklany, podwójnie zespolony, z czarnym 
 sitodrukiem
— automatyczne odparowanie skroplin
— na kółkach

STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, 

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

VERA MINI

0,67 625 670 88 R290
3M1 / +2 ÷ +5

(with doors)

3M2 / +3 ÷ +7
(without doors)

230 V/ 50 Hz

0,875 830 875 117 R290
3M1 / +2 ÷ +5

(with doors)

3M2 / +3 ÷ +7
(without doors)

230 V/ 50 Hz

DIMENSIONS  |  WYMIARY

plug-in
agregat wew.

* other refrigerants upon request 

remote
agregat zew.
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STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, 

— integral condensing unit (R290)
— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— 4 rows of wired shelf
— hinged doors
— automatic vaporisation of condensate
— energy efficient fans
— vertical lighting, LED
— electronic control panel
— electronic thermometer
— expansion valve
— full sides
— PCV bumper
— multiplexable
— passive doors
— interior colour RAL 9003

— agregat wbudowany (R290)
— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— 4 rzędy półek drucianych zawieszanych
— drzwi uchylne
— automatyczne odparowanie skroplin
— wentylatory energooszczędne
— oświetlenie pionowe LED
— sterownik elektroniczny
— termometr elektroniczny 
— zawór rozprężny
— boki pełne
— odbojnik PCV
— możliwość łączenia w ciągi
— drzwi pasywne
— kolor wewnętrzny RAL 9003

multiplexable
system modułowy
temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

DIMENSIONS  |  WYMIARY

plug-in
agregat wew.SMI Indus 90.207

INDUS 90.207

2D 1 559 1 659 850 R290 3L1 / –22 ÷ –18 230 V/ 50 Hz

3D 2 343 2 443 1 274 R290 3L1 / –22 ÷ –18 230 V/ 50 Hz

4D 3 124 3 224 1 700 R290 3L1 / –22 ÷ –18 230 V/ 50 Hz

G3D 1 899 2075 1 030 R290 3L1 / –22 ÷ –18 230 V/ 50 Hz

eco solutions
eko rozwiązania
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— integral condensing unit - upper part
— fan-assisted refrigeration 
— electric defrosting
— condensate drain to the sewage system
— electronic control panel with open door signal
— 4 rows of adjustable shelves 
— full sides 
— hinged doors 
— stainless steel interior
— expansion valve 

— agregat wbudowany na górze urządzenia
— chłodzenie dynamiczne 
— odmrażanie elektryczne 
— odpływ skroplin do kanalizacji
— sterownik elektroniczny z funkcją sygnalizacji

otwartych drzwi 
— 4 rzędy regulowanych półek 
— boki pełne 
— drzwi uchylne 
— wnętrze z blachy nierdzewnej
— zawór rozprężny 

SML Lupus

DIMENSIONS  |  WYMIARY

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9010

* other refrigerants upon request 

transportowana w 2 częściach do szybkiego i łatwego montażu
transported in 2 parts for faster and easier assembling

maksymalne wykorzystanie przestrzeni załadunku
maximum use of loading space

plug-in
agregat wew.

drzwi podzielone na 2 części  zapewniają wygodną obsługę
2 doors for easier opening

sygnalizacja otwartych drzwi
open door signal

LUPUS

1,0 1 000 1 200
R452A / 
R404A*

3L1 / –22 ÷ –18 230 V/ 50 Hz
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Multidecks & Glassdoors | remote
Vertical multidecks with an external condensing unit, which are 
becoming increasingly important. Convenient for the displaying 

and purchasing of the “food to go” goods. 

Pionowe meble chłodnicze na agregat zewnętrzny, które coraz bardziej zyskują na 
znaczeniu. Wygodne w warunkach ekspozycji 

i zakupów towarów typu „food to go”. 
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— fan assisted refrigeration
— innovative double air curtain
— natural defrosting
— manual night blind
— 5 rows of adjustable shelves 
— price rail, shelves limiters
— top LED lighting, one row
— PVC bumper
— solar thermometer
— expansion valve
— energy saving fans
— multiplexable with kit
— stainless steel bottom mould
— stainless steel air inlet
— round shape of side and top profile available

— chłodzenie dynamiczne
— innowacyjna podwójna kurtyna powietrzna
— odmrażanie naturalne
— ręczna roleta nocna
— 5 rzędów regulowanych półek 
— listwa cenowa, ograniczniki półek
— oświetlenie górne LED, jeden rząd
— odbojnik PCV
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— wentylatory energooszczędne
— możliwość łączenia w ciągi
— skorupa dolna nierdzewna
— wlot powietrza nierdzewny
— dostępny także zaokrąglony bok i profil górny   

RCB Bufalus

DIMENSIONS  |  WYMIARY

multiplexable
system modułowy

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

super energy saving system
maksymalna oszczędność energii elektrycznej

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

BUFALUS 
100.207

1,250 1 250 1 314 788 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 939 1182 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 564 1576 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 814 2364 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

2,19 Head 2 190 2 254 1 518 * 3M1 / 0 ÷ +4 230 V/ 50 Hz

remote
agregat zew.

* wide selection of refrigerants available

1 2 3 Bufalus 120.2244Bufalus 100.207 Bufalus 100.224Bufalus 120.207

eco solutions
eko rozwiązania
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— fan assisted refrigeration
— natural defrosting
— manual night blind
— 5 rows of adjustable shelves
— price rail, shelves limiters
— top and frame LED lighting
— PVC bumper
— solar thermometer
— expansion valve
— energy saving fans
— multiplexable with kit
— hinged doors (glazed glass)
— stainless steel bottom mould
— stainless steel air inlet
— round shape of side and top profile available

— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie naturalne
— ręczna roleta nocna
— 5 rzędów regulowanych półek 
— listwa cenowa, ograniczniki półek
— oświetlenie górne i ramy drzwi - LED
— odbojnik PCV
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— wentylatory energooszczędne
— możliwość łączenia w ciągi
— drzwi uchylne (szyby zespolone)
— skorupa dolna nierdzewna
— wlot powietrza nierdzewny
— dostępny także zaokrąglony bok i profil górny   

RCT Taurus

DIMENSIONS  |  WYMIARY

multiplexable
system modułowy

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

super energy saving system
maksymalna oszczędność energii elektrycznej

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.

1 2 3 Taurus 120.2244Taurus 100.207 Taurus 100.224Taurus 120.207

TAURUS 
100.207

1,250 1 250 1 330 788 * 3M1 / 0 ÷ +2 
3M2 / +4÷ +6 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 955 1182 * 3M1 / 0 ÷ +2 
3M2 / +4÷ +6 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 580 1576 * 3M1 / 0 ÷ +2 
3M2 / +4÷ +6 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 830 2364 * 3M1 / 0 ÷ +2 
3M2 / +4÷ +6 230 V/ 50 Hz

2,19 Head 2 190 2 254 1 518 * 3M1 / 0 ÷ +2 
3M2 / +4÷ +6 230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available

eco solutions
eko rozwiązania
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— fan assisted refrigeration 
— double air curtain
— natural defrosting
— manual night blind
— 4 rows of adjustable shelves or 5 rows 

(depending on model)
— price rail, shelves limiters
— top lighting, one row, LED
— PVC bumper (02) / metal bumper (05, 08, 13)
— solar thermometer
— expansion valve
— multiplexable with kit

— chłodzenie dynamiczne
— podwójna kurtyna powietrzna
— odmrażanie naturalne
— ręczna roleta nocna
— 4 rzędy regulowanych półek 

lub 5 rzędów (w zależności od modelu)
— listwa cenowa, ograniczniki półek
— oświetlenie górne, jeden rząd, LED
— odbojnik PCV (02) / odbojnik metalowy 
 (05, 08, 13)
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— możliwość łączenia w ciągi

RCO Octans 

multiplexable
system modułowy

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

lighting at the top and of each shelf
oświetlenie górne i każdej półki

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

OCTANS 02 

1,25 1 250 1 314 675 * 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 939 1010 * 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

2,15 2 150 2 214 1160 * 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 564 1350 * 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 814 2020 * 3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

remote
agregat zew.

DIMENSIONS  |  WYMIARY

1 2 3Octans 02 Octans 05 Octans 08 4 Octans 13

* wide selection of refrigerants available
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— fan assisted refrigeration
— natural defrosting
— manual night blind
— 4 rows of adjustable shelves
— price rail, shelves limiters
— energy efficient fans
— top LED lighting
— expansion valve
— electronic thermometer
— multiplexable with kit
— available with wide selection of door systems

— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie naturalne
— ręczna roleta nocna
— 4 rzędy regulowanych półek
— listwy cenowe, ograniczniki półek
— wentylatory energooszczędne
— oświetlenie górne LED
— zawór rozprężny
— termometr elektroniczny
— możliwość łączenia w ciągi
— dostępny szeroki wybór systemów drzwi

RCH Hercules 11

STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, 

HERCULES 11

1,25 1 250 1 350 535 * 3M1 / -1 ÷ +5 
3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 985 800 * 3M1 / -1 ÷ +5 
3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 600 1 070 * 3M1 / -1 ÷ +5 
3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 850 1 605 * 3M1 / -1 ÷ +5 
3M2 / -1 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

DIMENSIONS  |  WYMIARY

multiplexable
system modułowy
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
big display area
duża powierzchnia ekspozycyjna

remote
agregat zew.

* wide selection of refrigerants available
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— fan assisted refrigeration
— manual night blind
— 4 rows of adjustable shelves
— price rail, shelves limiters
— top lighting, one row, LED
— natural defrosting
— expansion valve
— PVC bumper
— top aluminium profile
— solar thermometer
— multiplexable with kit

— chłodzenie dynamiczne
— ręczna roleta nocna
— 4 rzędy regulowanych półek
— listwy cenowe, ograniczniki półek
— oświetlenie górne, jeden rząd, LED
— odmrażanie naturalne
— zawór rozprężny
— odbojnik PCV
— górny profil aluminiowy
— termometr solarny
— możliwość łączenia w ciągi

RCH Hercules 03

STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, 

multiplexable
system modułowy
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

HERCULES 03

1,25 1 250 1326 550 * 3M2 / +2 ÷ +7
3H1 / +2 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 951 820 * 3M2 / +2 ÷ +7
3H1 / +2 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

2,15 2 150 2 226 940 * 3M2 / +2 ÷ +7
3H1 / +2 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 576 1 100 * 3M2 / +2 ÷ +7
3H1 / +2 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 826 1 640 * 3M2 / +2 ÷ +7
3H1 / +2 ÷ +10 230 V/ 50 Hz

DIMENSIONS  |  WYMIARY

remote
agregat zew.

* wide selection of refrigerants available
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— fan assisted refrigeration
— natural defrosting
— 4 rows of shelves (03) / 2 rows (05, 06)
— price rail, shelves limiters
— top single lighting, LED
— double glazed side glass
— solar thermometer
— expansion valve
— manual night blind (03, 06)
— PVC bumper (03) / metal bumper (05, 06)
— mulitiplexable with kit

— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie naturalne
— 4 rzędy półek (03) / 2 rzędy (05, 06)
— listwy cenowe, ograniczniki półek
— oświetlenie górne pojedyncze, LED
— szyby boczne zespolone
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— ręczna roleta nocna (03, 06)
— odbojnik PCV (03) / odbojnik metalowy (05, 06)
— możliwość łączenia w ciągi

ARIES 03

EXT 450 450 *
3M2 / –1 ÷ +7
3H1 / +2 ÷ +10

230 V/ 50 Hz

1, 875 1 875 1 939 610 *
3M2 / –1 ÷ +7
3H1 / +2 ÷ +10

230 V/ 50 Hz

2,15 2 165 2 229 700 *
3M2 / –1 ÷ +7
3H1 / +2 ÷ +10

230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 564 810 *
3M2 / –1 ÷ +7
3H1 / +2 ÷ +10

230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 814 1 220 *
3M2 / –1 ÷ +7
3H1 / +2 ÷ +10

230 V/ 50 Hz

RCA Aries

DIMENSIONS  |  WYMIARY

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.

multiplexable
system modułowy

1 2 3Aries 03 Aries 05 Aries 06

* wide selection of refrigerants available
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— fan assisted refrigeration
— dual temperature “+” or “-”
— 5 rows of wired shelves
— price rail, shelves limiters
— hinged doors
— vertical lighting in frame, LED
— electric defrosting
— solar thermometer
— expansion valve
— electronic control panel (plug-in)
— multiplexable with kit

— chłodzenie dynamiczne
— temperatura  “+” lub “-”
— 5 rzędów półek drucianych
— listwy cenowe, ogranicznik półek
— drzwi uchylne
— oświetlenie pionowe na ramie drzwi, LED
— odmrażanie elektryczne
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— sterownik elektroniczny (plug-in)
— możliwość łączenia w ciągi

INDUS 05

1 - door
1 - drzwiowy 795 895 311 *

3L1 / –22 ÷ –18 
3M1 / –1 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

2 - doors
2 - drzwiowy 1 560 1 660 612 *

3L1 / –22 ÷ –18 
3M1 / –1 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

SCI/SMI Indus 05

STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, 

multiplexable
system modułowy
temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

DIMENSIONS  |  WYMIARY

remote
agregat zew.

plug-in
agregat wew.

* wide selection of refrigerants available
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DIMENSIONS  |  WYMIARY

— fan assisted refrigeration
— dual temperature “+” or “-”
— electric defrosting
— 3 rows of wired shelves 
    (or 4 rows depending on model)
— price rail, shelves limiters
— vertical lighting on door frame, LED
— PVC bumper
— solar thermometer
— expansion valve
— hinged doors
— multiplexable with kit

— chłodzenie dynamiczne
— temperatura dodatnia lub ujemna
— odmrażanie elektryczne
— 3 rzędy półek drucianych 
    (lub 4 w zależności od modelu)
— listwy cenowe, ograniczniki półek
— oświetlenie pionowe na ramie drzwi, LED
— odbojnik PCV
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— drzwi uchylne
— możliwość łączenia w ciągi

SCI/SMI Indus 03/04 

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

INDUS 03

2 - doors 
2 - drzwiowy

1 564 1 624 910 *
3L1 / –24 ÷ –18 
3M1 / –1 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

3 - doors 
3 - drzwiowy

2 342 2 402 1 365 *
3L1 / –24 ÷ –18 
3M1 / –1 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

4 - doors 
4 - drzwiowy

3 123 3 183 1 820 *
3L1 / –24 ÷ –18 
3M1 / –1 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

5 - doors 
5 - drzwiowy

3 898 3958 2 275 *
3L1 / –24 ÷ –18 
3M1 / –1 ÷ +5

230 V/ 50 Hz

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

frozen version available
dostępna wersja mroźnicza

remote
agregat zew.

1 2Indus 04 Indus 03

* wide selection of refrigerants available

multiplexable
system modułowy
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— fan assisted refrigeration
— one evaporator system
— electric defrosting
— 2 or 3 rows of wired shelves
— price rail, shelves limiters
— vertical LED lighting in frame
— top LED lighting inside island part
— PCV bumper
— solar thermometer
— expansion valve
— hinged doors
— push glass covers
— energy saving fans
— multiplexable with kit
— round shape of side and top profile available

— chłodzenie dynamiczne
— system jednoparownikowy
— odmrażanie elektryczne
— 2 lub 3 rzędy półek drucianych
— listwy cenowe, ograniczniki półek
— oświetlenie pionowe LED na ramie drzwi
— oświetlenie LED w części wyspowej
— odbojnik PCV
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— drzwi uchylne
— pokrywy szklane typu push
— wentylatory energooszczędne
— mozliwość łączenia w ciągi
— dostępny także zaokrąglony bok i profil górny

HYDRUS

1,875 1 875 1 975 485 + 580 * 3L1 / –24 ÷ –22 400 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 600 655 + 785 * 3L1 / –24 ÷ –22 400 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 850 980 + 1 180 * 3L1 / –24 ÷ –22 400 V/ 50 Hz

WMH Hydrus

DIMENSIONS  |  WYMIARY

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

frozen version available
dostępna wersja mroźnicza

remote
agregat zew.

* wide selection of refrigerants available

multiplexable
system modułowy

1 2Hydrus 207 Hydrus 224

eco solutions
eko rozwiązania
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— chłodzenie dynamiczne
— układ dwuparownikowy
— odmrażanie elektryczne
— 2 lub 3 rzędy półek drucianych
— listwy cenowe, ograniczniki półek
— oświetlenie pionowe na ramie drzwi, białe 840
— oświetlenie w części wyspowej
— drzwi uchylne
— odbojnik PCV
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— możliwość łączenia w ciągi

PAVO 04

1,875 1 875 1 975 485 + 580 * 3L1 / –24 ÷ –22 230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 600 655 + 785 * 3L1 / –24 ÷ –22 230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 850 980 + 1 180 * 3L1 / –24 ÷ –22 230 V/ 50 Hz

WMP Pavo

DIMENSIONS  |  WYMIARY

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

frozen version available
dostępna wersja mroźnicza

remote
agregat zew.

* wide selection of refrigerants available

1 2Pavo 04 Pavo 03

multiplexable
system modułowy

— fan assisted refrigeration
— 2 evaporators system
— electric defrosting
— 2 or 3 rows of wired shelves
— price rail, shelves limiters
— vertical lighting on door frame, white 840
— top lighting inside island part
— hinged doors
— PCV bumper
— solar thermometer
— expansion valve
— multiplexable with kit
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Freezing / cooling islands | plug-in
Small-size islands that allow the storage of frozen and 

refrigerated food in small shops. Also irreplaceable 
in conditions of impulse sales.  

Niewielkich rozmiarów wyspy, które pozwalają na przechowywanie żywności 
mrożonej w małych sklepach. Niezastąpione także 

w warunkach sprzedaży impulsowej.
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— integral condensing unit (R290)
— fan assisted refrigeration
— 2 rows of adjustable shelves
— price rail
— electronic control panel
— natural defrosting
— automatic vaporization of condensate
— solar thermometer
— full transparent display area
— metal bumper
— multiplexable with kit

* remote version equipment available in
   Customer Service Office

— agregat wbudowany (R290)
— chłodzenie dynamiczne
— 2 rzędy regulowanych półek
— listwy cenowe
— sterownik elektroniczny
— odmrażanie naturalne
— automatyczne odparowanie skroplin
— termometr solarny
— pełna transparentność powierzchni 
    ekspozycyjnej
— odbojnik metalowy
— możliwość łączenia w ciągi

* wyposażenie wersji remote dostępne
   w Biurze Obsługi Klienta

WCC Calypso 06

DIMENSIONS  |  WYMIARY

CALYPSO 06

1,25 1 250 1 280 235 R290*  3M1 / 0 ÷ +5 230 V/ 50 Hz

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru
movable exposition surface
pochylana ekspozycja

* other refrigerants upon request

multiplexable
system modułowy

eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290

plug-in
agregat wew.

remote
agregat zew.
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— integral condensing unit (R290)
— fan assisted refrigeration
— electronic control panel
— electric defrosting
— automatic evaporation of condensate
— inside LED lighting
— three sides covered by glazed glass
— sliding glass lid
— back to back configuration allowed

— agregat wbudowany (R290)
— chłodzenie dynamiczne
— sterownik elektroniczny
— odmrażanie elektryczne
— automatyczne odparowanie skroplin
— oświetlenie wewnętrze LED
— przeszklenie z trzech stron
— pokrywy szklane przesuwne
— możliwość zestawienia w ciąg back to back

WMC Calypso 05

DIMENSIONS  |  WYMIARY

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

CALYPSO 05

1,0 1 000 1 000 120 R290* 3L1 / –22 ÷ –18 230 V/ 50 Hz

2,4 2 400 2 400 310 R290 * 3L1 / –22 ÷ –18 230 V/ 50 Hz

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

frozen version available
dostępna wersja mroźnicza

plug-in
agregat wew.

full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru

* other refrigerants upon request

eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
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— integral condensing unit (R290)
— fan assisted refrigeration
— electronic control panel
— electric defrosting
— stainless steel exposition surface
— automatic vaporisation of condensate 
— solar thermometer
— fitted with castors
— inox bumper (2 sides)
— movable exposition surface
— full transparent display area

— agregat wbudowany (R290)
— chłodzenie dynamiczne
— sterownik elektroniczny
— odmrażanie elektryczne
— ekspozycja z blachy nierdzewnej
— automatyczne odparowanie skroplin
— termometr solarny
— urządzenie na kółkach
— odbojnik nierdzewny (z dwóch stron)
— pochylana ekspozycja
— pełna transparentność powierzchni 
    ekspozycyjnej

WCC Calypso 03

STANDARD COLOURS  
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL  5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

CALYPSO 03

1,25 1 250 1 280 143 R134A* 3M2 / +3÷ +7 230 V/ 50 Hz

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290

DIMENSIONS  |  WYMIARY

plug-in
agregat wew.

movable exposition surface
pochylana ekspozycja

* other refrigerants upon request

full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru
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— integral condensing unit (R290)
— fan assisted refrigeration
— cooling, freezing or cooling/freezing version  
    available
— fitted with castors
— double glazed sides, heated
— electric defrosting
— electronic control panel
— automatic vaporization of condensate
— solar thermometer
— LED lighting
— sliding glass covers (in freezing version)

— agregat wbudowany (R290)
— chłodzenie dynamiczne
— dostępna wersja chłodnicza, mroźnicza lub 
    chłodniczo - mroźnicza
— urządzenie na kółkach
— szyby boczne zespolone, ogrzewane
— odmrażanie elektryczne
— sterownik elektroniczny
— automatyczne odparowanie skroplin
— termometr solarny
— oświetlenie LED
— pokrywy szklane (w wersji mroźniczej)

WMC Calypso 02

DIMENSIONS  |  WYMIARY

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

CALYPSO 02

1,0 1 000 183 R290
3L1 / –23 ÷ –18 

3M1 / 0 ÷ +5
230 V/ 50 Hz

1,5 1 500 288 R290
3L1 / –23 ÷ –18 

3M1 / 0 ÷ +5
230 V/ 50 Hz

2,0 2 000 392 R290
3L1 / –23 ÷ –18 

3M1 / 0 ÷ +5
230 V/ 50 Hz

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru

* other refrigerants upon request

remote
agregat zew.

plug-in
agregat wew.

eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
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Freezing islands | remote
Deep glazing and light, transparent construction are solutions 

that we can count on in case of supermarket freezer islands 
of the ES SYSTEM K. These islands always guarantee perfect 

product display. 
Głębokie przeszklenia, lekka, transparentna konstrukcja to rozwiązania, na które 

można liczyć w przypadku supermarketowych wysp mroźniczych 
z oferty ES SYSTEM K. Rozwiązania te zawsze gwarantują nienaganną 

prezentację produktów. 
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— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— triple glazed glass, heated
— price rail
— LED lighting
— solar thermometer
— expansion valve
— energy saving fans
— sliding glass covers
— multiplexable with kit

— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— szyba potrójnie zespolona, ogrzewana
— listwy cenowe
— oświetlenie LED
— termometr solarny
— zawór rozprężny 
— wentylatory energooszczędne
— pokrywy szklane przesuwne
— możliwość łączenia w ciągi

WMA Ara

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

ARA

1,875 1 875 1 975 1100 * 3L1 / –24 ÷ –22  400 V/ 50 Hz

HEAD 1,875 2 920 3 020 1650 * 3L1 / –24 ÷ –22  400 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 600 2600 * 3L1 / –24 ÷ –22  400 V/ 50 Hz

HEAD 2,5 3 545 3 645 3645 * 3L1 / –24 ÷ –22  400 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 850 3850 * 3L1 / –24 ÷ –22 400 V/ 50 Hz

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

DIMENSIONS  |  WYMIARY

remote
agregat zew.

full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna 
widoczność towaru

* wide selection of refrigerants available

1,875 HEAD 2,5 HEAD

multiplexable
system modułowy

eco solutions
eko rozwiązania

“head” integrated with straight modules
“głowa” zintegrowana z modułami prostymi
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— fan assisted refrigeration
— electric defrosting
— tripple glazed glass, heated
— price rail
— LED lighting
— solar thermometer
— expansion valve
— sliding glass covers
— multiplexable with kit

— chłodzenie dynamiczne
— odmrażanie elektryczne
— szyba potrójnie zespolona, ogrzewana
— listwy cenowe
— oświetlenie LED
— termometr solarny
— zawór rozprężny
— pokrywy szklane
— możliwość łączenia w ciągi

WMN Norma 

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

NORMA 03

1,65 1 650 1 750 454 * 3L1 / –24 ÷ –22  230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 1 975 516 * 3L1 / –24 ÷ –22  230 V/ 50 Hz

2,15 2 150 2 250 591 * 3L1 / –24 ÷ –22  230 V/ 50 Hz

2,5 2 500 2 600 688 * 3L1 / –24 ÷ –22  230 V/ 50 Hz

3,75 3 750 3 850 1032 * 3L1 / –24 ÷ –22  230 V/ 50 Hz

STANDARD COLOURS 
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, 
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

DIMENSIONS  |  WYMIARY

Norma 01

Norma 02

Norma 01 (head)

frozen version available
dostępna wersja mroźnicza

remote
agregat zew.

Norma 03 Norma 04

1

2 3 4

* wide selection of refrigerants available

multiplexable
system modułowy
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TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

total lenght without end walls
długość całkowita bez boków

total lenght with end walls
długość całkowita z bokami

total useful capacity
pojemność uzytkowa

temperature class
klasa temperaturowa

power supply
napięcie

refrigerant
czynnik chłodniczy

Icons

ADVANTAGES 
ZALETY

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

cooling, hot, neutral version available
dostępna wersja chłod. grzew. i neutr.

frozen version available
dostępna wersja mroźnicza

multiplexable
system modułowy

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

lighting at the top and of each shelf
oświetlenie górne każdej półki

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

self version available
dostępna wersja samoobsługowa

advertising banner
miejsce na reklamę

USE
DO UŻYTKU

butcher’s
sklep mięsny

food butique

supermarket minimarket

patrol stations
stacje benzynowe

DISPLAY 
EKSPOZYCJA

meat
mięso

cheese and milk products
sery i produkty mleczne

fish
ryby

fruits and vegetables
owoce i warzywa

cake
ciasta 

ice-cream
lody

drinks
napoje

ready meals
dania gotowe

frozen fruits and vegetables
mrożone owoce i warzywa

frozen fish
mrożone ryby

frozen meat
mrożone mięso

frozen ready meals
mrożone gotowe dania

flowers
kwiaty

remote
agregat zew.

eco solutions
eko rozwiązania

plug-in
agregat wew.

eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy 

full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna 
widoczność towaru

TEMPERATURE CLASS  |  KLASA TEMPERATUROWA*

3H1  +1 ÷ +10OC        3M1  -1 ÷ +5OC        3L1  -18 ÷ -15OC       3L3  -15 ÷ -12OC        3H2  -1 ÷ + 10OC        3M2  -1 ÷ +7OC        3L2  -18 ÷ -12OC

* operating features are based on ambient conditions of +25°C temperature and 60 [%] relative humidity   
   dla warunków otoczenia: temperatura +25°C, wilgotność względna 60 [%]

Create your own line. Choose the cabinet and colour:  |  Stwórz własny ciąg sprzedażowy. Wybierz model lady i kolor: 
– front finishing  |  wykończenia paneli frontowych
– screen printing  |  sitodruku 
– profiles  |  profili 
 

Product photos presented in the catalogue may include optional fittings not included in the basic price of the counter. The manufacturer reserves the right to change the 
technical parameters of counters. 

Prezentowane w katalogu zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, nie uwzględnione w cenie podstawowej mebla. Producent zastrzega sobie prawo do 
zmiany parametrów urządzenia.

standardowe kolory profili PCV
standard colours of PCV profiles

standardowe kolory sitodruku
standard colours of screen printing

standardowe kolory urządzeń
standard colours of refrigerated cabinets
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Grey book
Apart from the solutions presented in the white 

catalogue, for convenience stores and supermarkets - 
the ES SYSTEM K company offers a wide spectrum of 

solutions intended for bakeries and sweetshops. 
Get to know the range of refrigerated cabinets on offer 

in the grey catalogue. 

Oprócz prezentowanych w katalogu białym rozwiązań dla sklepów typu 
convenience store i supermarket, firma ES SYSTEM K oferuje także 

szerokie spektrum rozwiązań dedykowanych dla piekarni, cukierni. 
Zapoznaj się z ofertą mebli chłodniczych zawartą 

w katalogu szarym. 

Bakery & Confectionery Concepts

Ask for 

Insu - the ice cream cabinet of the future...
Insu - lodowa witryna przyszłości...
The ice cream cabinet of the future must have an ice exposure 
in vertical orientation – our designers decided some time ago 
and we have created INSÙ! Today, this revolutionary idea has 
been recognized by the jury of the most popular competition 
related to industrial design in the world. The INSÙ ice cream 
cabinet received the RED DOT AWARD 2018 distinction.

Witryna przyszłości musi mieć ekspozycję lodową w orientacji wertykalnej 
– stwierdzili jakiś czas temu nasi projektanci i tak stworzyliśmy INSÙ! 
Dziś ta rewolucyjna myśl została doceniona przez jury najpopularniejszego 
konkursu związanego z wzornictwem przemysłowym na świecie. Witryna INSÙ 
otrzymała wyróżnienie RED DOT AWARD 2018.

 

,
,

scan for more



Our concepts arise in Central Europe in a plant in Southern Poland. 
But our inspiration comes from a number of cultures and cities all 
around the world. Customers choosing our style come from over 
50 countries and we are contining to expand into new markets.

Nasze projekty opracowywane są w Środkowej Europie, w zakładzie, na południu 
Polski. Jednak nasze inspiracje pochodzą z różnych kultur i miejsc na świecie. 
Nasz styl docenili już klienci z ponad 50 krajów, jednak wciąż rozszerzamy naszą 
działalność o nowe rynki.

ES SYSTEM K’S factory in Poland
Fabryka ES SYSTEM K w Polsce 

Current ES SYSTEM K’S markets  
Obecny zasięg sprzedaży produktów ES SYSTEM K

Perspective ES SYSTEM K’S markets
Kolejne etapy zwiększenia zasięgu sprzedaży ES SYSTEM K

ES SYSTEM K
ul. Wrzosowa 10
32-340 Wolbrom, Poland
www.essystemk.pl
info@essystemk.pl
tel: +48 326440400

LENARI ITALIA SRL
Via Davide Albertario 57
61032 Fano (PU), Italy 
www.lenaritalia.it 
info@lenaritalia.it
tel: +39 0721 929153

ES SYSTEM K VOSTOK
Sankt Petersburg 191123
ul. Shpalernaja 36
office 313, Russia
nkirillov@essystemk.com
tel: +7 9219697156

ES SYSTEM K BALKAN
Bulevar Dzordza Vasingtona 98/III
The Capital Plaza
81000 Podgorica, Montenegro
www.essystemk-balkan.com
zjovanovic@essystemk.com
tel: +382 6708377

ES SYSTEM K ITALIA SRL
Via Flero 26
Brescia (BS), Italy
commerciale@essystemkitalia.it
tel. +39 348 7020199, +39 339 5238889

LAKO
ul. Wrzosowa 10
32-340 Wolbrom, Poland
www.lako.pl
lako@lako.pl
tel: +48 326440400
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Ask about:

- offer for bakery & confectionery- grey catalogue

- ice-cream cabinet of the future - INSÙ catalogue

Zapytaj o:

- rozwiązania dla sklepów typu bakery & confectionery - katalog szary 

- lodowa witryna przyszłości - katalog INSÙ 

Even more

All Rights Reserved. No part of this materials (text, graphics, logos, button icons, 

images and others) may be reproduced or distributed in any form or by any means 

without the prior permission of the ES SYSTEM K sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część materiałów (tekst, grafika, logotypy, 

ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) nie może być powielana lub 

rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia 

ES SYSTEM K sp. z o.o.

All Rights Reserved

ES SYSTEM K

GRID Design Studio

Luminance Studio

Krzysztof Malczyk, Paweł Ulatowski, Smart Studio

ES SYSTEM K

executive team::

product design:

renderings:

photography:

graphic design & dtp:

ES SYSTEM K catalogue production team

Product photos presented in the catalogue may include optional fittings not included in 

the basic price of the cabinet.

Prezentowane w katalogu zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie 

opcjonalne, nie uwzględnione w cenie podstawowej mebla. 

Manufacturer reserves the right to change the technical parameters of cabinet. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzenia. 
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