
�ءة�ا�
• 4 مصابیح إضاءة LED مخفیة ومدمجة وتثبت بالمغناطیس.

ا�����ات
• تتوافر باللون األسود، واللون األبیض، والفوالذ المقاوم للصدأ.

• متاح منھا إصدار خزانة.
• سھلة االستخدام.

• أرجل قاعدیة قابلة للتعدیل بمدى یبلغ 50 ملم.
• أرفف یمكن تعدیل ارتفاعھا حسب الحاجة.

• الجزُء الداخلي ونظاُم التبرید معزوالن.
• مستویات حرارة ثابتة لحفظ المنتجات بشكل أفضل.

�������ات �
.LED ًتشتمل الثالجة على مصابیح إضاءة  موفرة للطاقة وتدوم طویال •

• یساعد تصمیم شبكة خالیا النحل على تحسین حركة الھواء.
• زجــاج مــزدوج عــازل للحــرارة لتقلیــل انتقــال الحــرارة مــن األجــواء الخارجیــة إلــى المنتجــات داخــل 

الثالجة.

����ا��	��
 ا���
لــت أســالُك الثالجــة مســبقًا بالكامــل فــي المصنــع لتكــون جاھــزة للتوصیــل فــي قابــس كھربائــي  • ُوِصّ

ُمخصَّص بُجھد 240 فولت/ 50-60 ھرتز/ أحادي الطور، 13 أمبیر.
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ضمان عامان على جمیع قطع الغیار
ا����ن

ا������
ــي االحتیاجــات التشــغیلیة وتوقعــات  ــة ویلب ــم ھندســي یناســب النواحــي العملی ــز الثالجــة بتصمی • تتمی

المستخدم.
• مزودة بنظام تبرید فعَّال للحفاظ على المنتجات في درجة حرارة منخفضة وبتكلفة تشغیل أقل.

���م ا�����
• مبخر(مكثف) مقاوم للصدأ یعمل بالغاز الساخن.

• أسالك مخفیة أكثر تنظیًما.
• نظام تبرید صغیر الحجم مثبٌت على عجالت لسھولة سحبھ وإجراء الصیانة.

ــر بأنھــا كبیــرة حتــى تعمــل بســرعة منخفضــة وتوفــر قــدر كبیــر مــن  • تتمیــز ِریشــات مروحــة الُمبِخّ
تدفق الھواء.


 ا� �����
• یتوافر ثالثة خیارات لمادة السطح الخارجي.

• زجاج مزدوج في الجھة الجانبیة والعلویة لرؤیة المنتجات المعروضة بشكل أفضل.
• عرض أفضل للمنتجات من خالل األرفف الزجاجیة.

• الزجاج األمامي ُمثبَّت بمفصلة ویمكن فتحھ لسھولة التنظیف.
• الثالجة مزودة بباب زجاجي خلفي یُغلَق تلقائیًا.

• تصمیم بانورامي للزجاج لعرض جذاب وواضح للمنتجات.
• ھیكل قاعدة الثالجة معزوٌل بفوم البولي یوریثان عالیة الكثافة.

• ھیكل متین تم لحمھ قبل تغطیتھ بطبقة مقاومة للتآكل.

ا�ر��
• مزودة بثالثة أرفف كبیرة قابلة للتعدیل.

• حوامل األرفف مصنوعة من األلومنیوم، ویمكن تعدیل ارتفاعھا حسب الحاجة.

ا��	ان
• تتوافر بثالثة إصدارت: األسود، واألبیض، والفوالذ المقاوم للصدأ.

*للحصول على ألوان أخرى، یُرجى التواصل مع مندوب المبیعات.
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info@brodan.co :برید إلكتروني

SOUDA-SRDC-900-BLK SOUDA-SRDC-900-SS SOUDA-SRDC-900-WHT
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  *تحتفظ برودان بالحق في إجراء تغییرات في أي وقت ودون إخطار مسبق.
**یمكن تعدیل االرتفاع بمقدار -۱۰/+٤۰ ملم
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SOUDA-SRDC-600-BLK

SOUDA-SRDC-900-BLK

SOUDA-SRDC-1500-BLK

SOUDA-SRDC-600-SS

SOUDA-SRDC-900-SS

SOUDA-SRDC-1500-SS

SOUDA-SRDC-600-WHT

SOUDA-SRDC-900-WHT

SOUDA-SRDC-1500-WHT


