
Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

Modelos 1250 - M1 
H2000

1875 - M1 
H2000

2500 - M1 
H2000

3750 - M1 
H2000

1250 - M2 
H2000

1875 - M2 
H2000

2500 - M2 
H2000

3750 - M2 
H2000

Código 0LDR1030 0LDR1031 0LDR1032 0LDR1033 0LDR0008 0LDR0009 0LDR0010 0LDR0011

1250 - M1 
H2210

1875 - M1 
H2210

2500 - M1 
H2210

3750 - M1 
H2210

1250 - M2 
H2210

1875 - M2 
H2210

2500 - M2 
H2210

3750 - M2 
H2210

0LDR1034 0LDR1035 0LDR1036 0LDR1037 0LDR0070 0LDR0071 0LDR0072 0LDR0073

EURO BALI DOORS H2000/H2210

Mural refrigerado - grupo remoto e com portas

Características principais:

Grupo remoto não incluído no preço.

•  Mural com grande superfície de exposição, ideal para a 
conservação de todo o tipo de produtos.

• Uma grande variedade de modelos e combinações numa única 
gama de produtos canalizáveis.

• Grande poupança de energia graças às suas portas de vidro duplo 
que incluem um conjunto que evita a perda de temperatura pelas 
juntas entre a porta e a lateral.

• Vasta gama de painéis decorativos de fácil instalação.

• Murais M1: 5 estantes reguláveis em altura com 50 cm de 
profundidade.

• Murais M2: 5 estantes reguláveis em altura com 50 cm de 
profundidade.

• Luz na sanca  cornija de série.

• Cinzento (Ral 9006) de série.

Características técnicas
Modelos 1250X2000 - 

3M1
1250X2210 - 3M1

1875X2000 - 3M1
1875X2210 - 3M1

2500X2000 - 
3M1

2500X2210 - 3M1

3750X2000 - 3M1
3750X2210 - 3M1

1250X2000 - 3M2
1250X2210 - 3M2

Superfície de exposição m² 1,97 2,96 3,95 5,92 1,97

Intervalo de temperatura °C 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2 +3/+5

Classe de temperatura tipo M1 M1 M1 M1 M2

Classi�cação energética tipo 3 3 3 3 3

Alimentação elétrica V/n.º/Hz 240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50

Potência elétrica W/A 92 138 184 276 92

Potência frigorí�ca W 690 1040 1380 2070 560

Refrigerante tipo R404a R404a R404a R404a R404a

Controlo evaporador tipo VE VE VE VE VE

Evaporador tipo AF AF AF AF AF

Profundidade mm 1250 1875 2500 3750 1250

Altura mm 890 890 890 890 890

Largura, sem laterais mm 2210 2210 2210 2210 2210

Estantes de série n.º 5 5 5 5 5

Lateral panorâmica. Termóstato digital.

Esquinas reforçadas.

IMPORTANTE: laterais necessárias, 4 cm cada uma.



FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

4.3.0.0

EURO BALI DOORS H2210 3M2

1875X2000 - 
3M2

1875X2210 - 3M2

2500X2000 - 
3M2

2500X2210 - 3M2

3750X2000 - 
3M2

3750X2210 - 3M2

3750X2000 - 
3M2

3750X2210 - 3M2

3750X2000 - 
3M2

3750X2210 - 3M2

3750X2000 - 
3M2

3750X2210 - 3M2

3750X2000 - 
3M2

3750X2210 - 3M2

2,96 3,95 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92

+3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

3 3 3 3 3 3 3

240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50

138 184 276 276 276 276 276

840 1110 1670 1670 1670 1670 1670

R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a

VE VE VE VE VE VE VE

AF AF AF AF AF AF AF

1875 2500 3750 3750 3750 3750 3750

890 890 890 890 890 890 890

2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

5 5 5 5 5 5 5

NOVO

Acessórios CONJUNTO 
LATERAIS PAN. 

EUROBALI DOORS 
H2000

CONJUNTO 
LATERAIS PAN. 

EUROBALI DOORS 
H2210

Código 0LDR9011 0LDR9012

Decorações
opcionais 

1250 1875 2500 3750

Código 0LDR9001 
+ cor

0LDR9002 
+ cor

0LDR9003 
+ cor

0LDR9004 
+ cor

EUROBALI/EUROBALI DOORS

LUZ LED
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