
MINIMAL
Porque menos é mais 
múltiplas opções para configurações sem fim!
MINIMAL é uma linha de vitrinas concebida para responder às exigências dos novos conceitos de exposição de 
produtos de Pastelaria e de Padaria. O seu design unico, também disponível em versão slim, mais estreita, foi 
combinado com avançadas soluções que facilitam o serviço e conferem uma extraordinária visibilidade, que 
destaca as qualidades dos seus produtos.

Because less is more 
a multitude of options for endless configurations!
MINIMAL display case range was designed to meet the requirements of the new food exposition concepts for Pastry 
and Bakery products. It’s unique design, also available slimline version, is combined with advanced solutions which 
facilitate the service and confer an extraordinary visibility that enhances the qualities of your products.



www.jordao.com

Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com

MINIMAL

Obrigado pelo seu interesse nos produtos JORDAO COOLING SYSTEMS®!
A informação apresentada neste documento está sujeita a alterações, sem aviso prévio. 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 in this document is subject to change without notice. Please make sure this information is up-to-date and valid with one of our representatives. C
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Características & Benefícios Features & Benefits
• Para produtos de Cafetaria, Pastelaria, Padarias, Bebidas, 

Chocolates e Gelados (Pozzetti)
  For Coffee-Shops, Pastry, Bakery, Drinks, Chocolates and
   Ice-Cream (Pozzetti)

• Versões com 90 cm e 72 cm de largura
  Models with 90 cm and 72 cm of depth

• Versões especialistas: com Sistema de Humidificação até 80% HR
   e modelo Bi-temperatura - Pastelaria-Chocolates
   Specialist models: with Humidification System up to 80% RH
   and Dual-Temperature Pastry-Chocolates model

• Versões Neutras com pés ou base
   Dry/ambient models with pedestal or base

• Iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético
   High brightness and energy efficient LED lighting

Opções Optional Extras
• Vidro frontal direito alto e baixo (VDA-UV e VDB-UV), alto de 
   rebater c/ prateleira (VDA) e alto de rebater c/ pala (VDAP)
   Flat frontal glass, high and low options (VDA UV and VDB UV), 
   high w/ tilt-down opening (VDA) and high w/ sneeze screen (VDAP)

• Tampos de serviço em Pedra Natural ou Corian®

   Service top as Natural Stone or Corian®

• Tampo de Exposição em Aço Inox, Corian® ou pintado
   Display deck in Stainless Steel, Corian® or painted

Novo expositor ilha para 
Pastelaria e Chocolates, fácil de 
reposicionar dentro da loja.

New island model for Pastry                                        
and Chocolates, easy to 
reposition within the shop. 

Disponivel em versões com 90 cm 
e 72 cm de largura, para ir de 
encontro ao espaço disponivel 
em cada loja.

Available in 90 cm and 72 cm 
width models, to meet shop space.
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360° visibility
visibilidade 360°

Plano de exposição ajustável 
em altura, que se adapta aos 
diferentes produtos.

Height-adjustable display deck, 
that adapts to the different 
products.

* algumas das dimensões indicadas podem não estar disponiveis em determinados modelos | some dimensions may not be available in certain models
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