EXPO BZ
O expositor panorâmico de alto desempenho
que estimula a compra por impulso
EXPO BZ é o expositor plug-in ideal para ações promocionais. Exponha de forma rápida e eficaz os seus produtos
embalados como Carne, Charcutaria, Frutas & Legumes, Bebidas, Lacticínios e Pastelaria onde for mais
conveniente.

The high performance panoramic display
which increase impulse purchases
EXPO BZ is a refrigerated plug-in island ideal for sales and promotional actions. Quickly and effectively display your
packed products such as Meat, Charcuterie, Fruit & Vegetables, Drinks, Dairy Products and Pastry wherever is
more convenient.

expositor móvel
island

Expositor plug-in com rodizios
integrados para facil reposição
dentro do espaço de loja.

More efficient refrigeration system
allowing up 20% of energy saving.

Plug-in display unit with casters for
easy in-store movement.

Características & Benefícios Features & Benefits
• Versões refrigeradas para produtos embalados de Carne
Charcutaria, Bebidas, Lacticínios e Frutas & Vegetais
Refrigerated models for packaged goods of Meat, Charcuterie,
Beverages, Dairy Products and Fresh Produce
• Refrigeração ventilada com duplo evaporador que garante
uma uniformização de temperatura dos produtos
Fan assisted refrigeration with dual evaporator which allows an
uniform product temperature
• Cortina de ar suave e balanceada que reduz a entrada de
calor no expositor
Balanced and soft air flow curtain which reduce heat incoming
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Sistema de refrigeração mais eficiente
permitindo até 20% de poupança
de energia.
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EXPO BZ

Componentes internos fáceis de
remover e de limpar.
Internal compoents easy to remove
and clean.

• Grupo de compressor incorporado
In-built compressor unit
• Sistema de descongelação por água quente que permite até
-30% de consumo de energia face a sistemas convencionais
Automatic hot water defrost system allowing up to -30% of
energy consumption when compared to conventional systems

Opções Optional Extras
• Outras opções de cores e acabamentos interior e exterior
Optional factory fit colours for interior and exterior
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EXBZ 3M1
expositor móvel
island
0°... +4° C
+2°... +5° C
dim. 1550 | 1875

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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