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LADA CHŁODNICZA
NA KWIATY



L-BK  Lada chłodnicza na kwiaty

Korzyści

Kaskada ze stali nierdzewnej

zapewnia przestrzenną 

ekspozycję kwiatów. 

Wykończenie frontu i boków 

urządzenia ze szkła hartowanego.

Komplet 4 kół obrotowych ułatwia 

przestawianie urządzenia.

Wygodny dostęp do skraplacza 

ułatwia utrzymanie go w czystości.

Urządzenie w zależności od rozmiaru

umożliwia swobodne umieszczenie 

kwiatów w 6, 9 lub 12 pojemnikach 

o średnicy 27 cm.

Składana pokrywa urządzenia. 

Elektroniczny regulator temperatury 

– czytelny i prosty w obsłudze.

2, 3 lub 4 panele cenowe umieszczone 

na froncie urządzenia.

Wewnętrzna część pokrywy wykonana 

ze stali kwasoodpornej „super lustro” 

powiększa optycznie przestrzeń ekspozycji.

Kaskadowa ekspozycja oraz lustrzana pokrywa, zapewnia pełne wyeksponowanie kwiatów, a kształt 

i wymiary lady umożliwiają wygodny dostęp dla klienta.

Nowoczesne urządzenie chłodnicze, dedykowane do zakupów impulsywnych ,  ekspozycji 

i przechowywania kwiatów. Lada kwiatowa jest urządzeniem samoobsługowym, niewymagającym 

obecności sprzedawcy.



długość 82; 118* ; 145 cm 

głębokość 95 cm

wysokość lady zamkniętej 118 cm

wysokość lady otwartej 191 cm

długość ekspozycji 71; 107; 134 cm

ilość pojemników

głębokość ekspozycji

6; 9*; 12

75,5 cm

zakres temperatur +4°C ÷ +10°C 

czynnik chłodniczy (  / HFC)HC* R-290* / R-507 

napięcie znamionowe 230 V~ / 50 Hz

moc znamionowa 280 W ÷ 480 W*; 520 W

PARAMETRY TECHNICZNE 

odszranianie automatyczne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Układ chłodniczy

• 3 klasa klimatyczna

• Odpływ skroplin do pojemnika

Ekspozycja

• Dzielone dno ekspozycji, wyjmowane segmenty

• 2, 3 lub 4 panele cenowe umieszczone na froncie urządzenia 

• Chłodzenie dynamiczne z wentylatorem

• Kaskadowa ekspozycja ze stali nierdzewnej „szlif” 

• Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem,

zakres nastawy: +4°C ÷ +25°C

• Agregat wewnętrzny

• Niewymagający narzędzi dostęp do czyszczenia skraplacza

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

• Przygotowanie urządzenia do podłączenia pod agregat zewnętrzny

• Filtr przeciwpyłkowy - wielokrotnego użytku

• Malowanie korpusu na indywidualny kolor z palety RAL

wybrany przez klienta

AKCESORIA

• Rejestrator temperatury USB

Korpus

• Komplet 4 kół obrotowych - 2 z hamulcem

• Składana pokrywa urządzenia

• Szyby ze szkła hartowanego

• Urządzenie w zależności od rozmiaru umożliwia swobodne 

umieszczenie kwiatów w 6, 9 lub 12 pojemnikach o średnicy 27 cm

• Korpus malowany proszkowo na wybrany kolor ze wzornika RAPA

• Pokrywa ze stali kwasoodpornej „super lustro”

Firma „RAPA”  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w charakterystykach i wyglądzie wyprodukowanych urządzeń. Informacje podane w niniejszym folderze 
nie są zobowiązujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

* Zaznaczone parametry techniczne dotyczą urządzeń o długości 82 i 118 cm

2 lata
  gwarancji  

GWARANCJA

• 2 lata gwarancji - po zarejestrowaniu urządzenia na www.rapa.pl

Pojemniki na kwiaty przedstawione na zdjęciach podglądowych nie są wyposażeniem urządzenia
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