
URBAN
expositores para pão bread wall displays

 

Modernidade e funcionalidade
num conceito de exposição único

para Padaria e Cafetaria
URBAN é a linha de expositores para pão da JORDÃO, concebidos para serviço com 
atendimento e para autosserviço, que conjuga na perfeição apresentação do 

produto, ergonomia e versatilidade.

Modernity and functionality
in a single Bakery and Coffee-Shop

wall display concept
URBAN is the wall display range from JORDAO, designed for assisted service and 
self-service, which perfectly combines product presentation, ergonomics and versatility.



RUP
expositor de pão
bread wall display

dim. 625 | 937
1250 | 1562 

RULS
expositor de pão
para autosserviço
self-service bread
wall display

dim. 625 | 937
1250 | 1562 

RULSA
expositor de pão
para autosserviço
self-service
bread wall display

dim. 625 | 937
1250 | 1562  

RUB
expositor de pão
com móvel baixo
bread wall display
with low cabinet

dim. 625 | 937
1250 | 1562  

RUC
expositor com móvel
de serviço
wall display with
service counter

dim. 625 | 937
1250 | 1562  

RUCI
móvel de serviço
service counter

 

dim. 625 | 937
1250 | 1562  

AUB2/3
móvel de parede
back shelving

 

dim. 625 | 937
1250 | 1562  

Linha de expositores para pão 
com ampla oferta de acessórios.

Bread wall display line with a 
wide range of accessories.

URBAN

Modelos com tabuleiro para 
aparar farinha e migalhas.

Models with flour and bread 
crumbs tray. 

Características & Benefícios

  Versões para autosserviço e serviço assistido de Pão embalado, 
Baguetes e Cafetaria.

 Versão com gavetas deslizantes e dispensador de sacos/luvas para 
autosserviço de pão e bolos.

 Expositores de parede com prateleiras e cestos.

 Materiais de compatibilidade alimentar.

 Versões para pão com tabuleiro para farinha e migalhas.

 Iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético.

Opções

 Outras opções de cor para acabamento interior e exterior

Features & Benefits

 Models for self-service and assisted service of Bakery, Baguettes 
and Coffee Shops.

 Model with slide-out drawers and bags/gloves dispenser for 
      self-service of bread and dry pastry.

 Wall mount displays with shelves and baskets.

 Food contact materials.

 Bread models with flour and bread crumbs tray.

 High-brightness and energy-efficient LED lighting.

Optional Extras

 Optional factory fit colours for interior and exterior.

luminação LED de alto brilho e 
baixo consumo energético.

High-brightness LED lighting 
with low energy consumption.
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www.jordao.comGuimarães - Portugal  |  tel.: +351.253 470 700  |  e-mail: geral@jordao.com 

Obrigado pelo seu interesse nos produtos JORDAO COOLING SYSTEMS®!
Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações.  Certifique-se de que esta informação é atual e válida 
junto de um dos nossos representantes.
Thank you for your interest in JORDAO COOLING SYSTEMS® products! 
The information presented in this brochure are subject to change. Please make sure this information is up-to-date and valid 
with one of our representatives.
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