
PROXIMA 
SQR FULL

LIGHT

P E Ł NA 
TRANSPARENTNOŚĆ

Niski poziom hałasu poprzez 
wydajne wentylatory EC

Energooszczędny system zapobiegania 
kondensacji na szybach frontowych.

Łatwiejszy dostęp do produktów 
(brak profilu na oświetlenie). 

Doskonałe oświetlenie produktów 
poprzez oświetlenie zewnętrzne

Urządzenie przystosowane do 
łączenia w ciągi

Zastosowanie prowadnic do stolików 
na kasę lub noże (system prowadnic)



P E Ł NA 
TRANSPARENTNOŚĆ

Proxima SQR FULL LIGHT 
to wersja PROXIMY z fron-
tową szybą prostą. Lada 
jest zasilana agregatem ze-
wnętrznym i zaprojekto-
wana została z myślą o naj-
większych powierzchniach 
sprzedażowych. Urządzenie 

posiada teleskopowy system 
podnoszonych szyb. Atutem 
jest także możliwość rów-
nomiernego rozmieszczenia 
podstaw urządzenia, co jest 
bardzo istotnym elementem 
podczas tworzenia dużych 
ciągów sprzedażowych.

OPCJE
boki z szyb zespolonych z sitodrukiem

teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej (nie dotyczy NW)

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)

niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem 
sprzedaży Igloo)

panel frontowy z blachy nierdzewnej

przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej

przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej

nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy powlekanej na kolor

nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej

nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej

nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy powlekanej na kolor

nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej

nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej

parownik malowany proszkowo

przysłonki nocne z pleksy

blat roboczy z blachy kwasoodpornej

odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego

półka frontowa dla klienta - z profili aluminiowych w kolorze srebrnym 
lub złotym
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzew-
nymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni 
ekspozycyjnej)
przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy 
nierdzewnej w zasobniku)

prowadnica stolików przesuwnych

suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

gniazdko z bezpiecznikiem

elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)

przewód rejestratora temperatury

brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]

odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi

elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel / 
Danfoss)
układ chłodniczy na czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym 
zaworem rozprężnym)

STANDARD
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi)

panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO)

podstawa z blachy nierdzewnej z możliwością regulacji rozstawu

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor - możliwość 
wyboru koloru (wzornik IGLOO)

blat roboczy z blachy nierdzewnej

szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym (brak możliwości otwie-
rania w narożniku wewnętrznym)

profile aluminiowe w kolorze srebrnym

termometr przestrzeni ekspozycyjnej

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne

CORNERS

Urządzenie z drewnianymi elementami 
obudowy

DRE

Stelaż pod pojemniki GN z blachy nie-
rdzewnej; wentylatory wymuszające 
obieg chłodniczyGASTRO

Urządzenia z agregatem zewnętrznym

REMOTE

Urządzenie przystosowane do sprze-
daży samoobsługowej

SELF SERVICE

Wersja urządzenia do przechowy-
wania i ekspozycji ryb oraz owoców 
morza FISH

Do krótkoterminowego przechowy-
wania gorących potraw w pojemni-
kach GNBEMAR

+30°/+90°
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DUŻA POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA

System umożliwiający równomierne rozmieszczenie podstaw w przypadku łączenia modułów


