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2 larguras
2 widths

73
93

cm

cm

Refrigerados
Chilled foods

Congelados 
Frozen foods

expositores verticais eficientes
energy efficient multidecks

Alto desempenho
& eficiência energética 
A nova linha de expositores verticais FUTURO 2 combina elevada 
promoção dos produtos com muito baixo consumo de energia. 
Disponível em duas larguras, de fácil limpeza, fácil reposição dos 
produtos e de construção robusta, é o parceiro ideal para o 
serviço diário de qualquer formato de loja.
Graças ao seu facing amplo e às portas vidro de grandes 
dimensões, é um excelente promotor de vendas e a escolha certa 
para produtos refrigerados e congelados.

High performance
& energy efficiency
The new vertical displays range FUTURO 2 combines high 
product promotion with very low energy consumption.
Available in two widths, easy to clean, easy to replenish and the 
robust construction make it the ideal partner for the daily service of 
any store format.
Thanks to its wide facing and extended glass doors it's an 
excellent sales promoter and the right choice for the display of 
chilled and frozen food products.
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Iluminação LED
LED lighting

Refrigeração verde
Green refrigeration

plug-in ou remoto
plug-in or remote
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Para lojas grandes e pequenas!
A linha está disponível em modelos com 93 cm e 73 cm de largura, plug-in 
ou para instalação com unidade de condensação à distância, o que faz 
dela um parceiro ideal para o serviço e atendimento diário de qualquer 
formato de loja.

For small and large stores!
FUTURO multidecks range is available in 93 cm and 73 cm width models, 
plug-in or for remote condensing unit installation, what makes it an ideal 
partner for the daily service of any store format.
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expositores verticais eficientes
energy efficient multidecksFUTURO 2

Alinhamento perfeito 
entre modelos
Design elegante e alinhamento estético entre 
modelos refrigerados e para conservação de  
produtos congelados para um look perfeito.

Perfect alignment
between models
Elegant design and aesthetic alignment between 
chilled and freezer models for a perfect look.

Plug-in
Plug-in

versão plug-in refrigerada
chilled plug-in model

versão plug-in para congelados
freezer plug-in model



versão refrigerada com grupo à distância 
chilled model with remote condensing unit 

Máxima eficiência
Refrigeração ventilada com cortina de ar otimizada, que reduz a 
entrada de calor e garante uma temperatura uniforme por todo o 
expositor. 
As versões refrigeradas com portas e compressor de velocidade 
variável alcançam a classe “A” de eficiência energética*. 

Maximum energy efficiency
All models have ventilated cooling with an optimized air curtain 
which reduces the entry of heat and guarantees a balanced 
temperature throughout the display.
The refrigerated models with doors and variable speed compressor 
reach the best energy efficiency class “A”*.

Fácil instalação e manutenção
O painel inferior amovível permite o fácil e rápido acesso à unidade 
de condensação tornando as operações de limpeza e de manutenção 
mais simples e eficientes.

Easy to install and ease of service
The quick and easy access to the condensing unit through the 
removable lower panel facilitates maintenance operations.

Grupo à distância
Remote c.u.

A

versão para congelados com grupo à distância 
freezer model with remote condensing unit 



expositores verticais eficientes
energy efficient multidecks

Portas frontais para uma visibilidade 
incrível e maior eficiência energética!
Os expositores verticais com portas de vidro permitem reduzir de forma 
significativa o consumo de energia sem comprometer as vendas.
A oferta desdobra-se em dois modelos, o modelo com portas Full Vision, 
para uma visibilidade total, sem molduras nem perfis verticais, e o modelo 
com portas convencionais, com caixilho e sanca frontal. Conforme 
preferência do retalhista, temos disponíveis modelos sem portas.

Glass doors for an incredible visibility 
and greater energy efficiency!
Vertical displays with glass doors enable an outstanding energy 
consumption reduction without compromising sales. 
The offering includes two models, the Full Vision doors model for total 
visibility, without frames nor profiles, and the conventional door system 
model with frames and front canopy. If customer preferes, the opened model 
is also available.

Portas convencionais
Versões plug-in para conservação de congelados e refrigerados.

Conventional doors
Frozen and chilled plug-in models.

Portas Full Vision
Versões plug-in para conservação de congelados e refrigerados.

Full Vision glass doors
Frozen and chilled plug-in models.



Modelo refrigerado com unidade de condensação à distância e portas frontais Full Vision.
Chilled model with remote condensing unit and Full Vison glass doors.



expositores verticais eficientes
energy efficient multidecks

Isolamento térmico 
inspirado na natureza
A cortiça é uma matéria-prima 100% natural e 
renovável com origem no montado de sobro, um 
ecossistema natural com excecional valor 
ambiental que retém anualmente mais de 14 
milhões de toneladas de CO2.
Ao escolherem expositores verticais JORDÃO 
com isolamento térmico CORK CORE®, os 
profissionais do retalho alimentar e do canal 
horeca podem reduzir a pegada de carbono da 
sua atividade, reforçar os valores da sua marca 
junto dos consumidores e contribuir para uma 
causa maior, o Nosso Planeta.

100% Natural

100% Reciclável

Excelente Performance

Maior Durabilidade

Thermal insulation 
driven by nature
Cork is a 100% natural and renewable raw 
material with origin in cork oak forests, a natural 
Portuguese ecosystem with an outstanding 
environmental value that yearly retains more than 
14 million tons of CO2.
By choosing FUTURO 2 multidecks with CORK 
CORE® thermal insulation, hospitality and food 
retail players can reduce the carbon footprint of 
their activities, reinforce their values among 
consumers and contribute positively for a major 
cause, Our World. 

100% Natural

100% Recyclable

Excellent Performance

Greater Durability

®



Monitorização remota
e manutenção preventiva
J-SMART é uma aplicação da JORDÃO para 
monitorização remota dos seus equipamentos 
de refrigeração comercial de forma fácil e 
intuitiva, permitindo controlar à distância o 
funcionamento dos expositores verticais FUTURO 2.

Monitorizar consumo de energia

Monitorizar temperatura de conservação

Reduzir perdas de produto

Otimizar manutenção

Remote monitoring and 
preventive maintenance
J-SMART is a JORDAO application to remotely 
monitor your equipment in an easy and intuitive 
way, which allows remote control of FUTURO 2 
multi decks.

Monitor energy consumption

Monitor conservation temperatures

Reduce product losses

Optimize maintenance



Operações eficientes e mais vendas.
Os expositores verticais FUTURO 2 dispõem de um conjunto de opções e 
acessórios que permitem tornar operações dos retalhistas mais rápidas e 
eficientes, bem como reduzir a sua pegada de carbono.
A iluminação das prateleiras, por exemplo, ajudará a destacar os produtos em 
exposição e a aumentar as vendas.

Efficient operations and more sales.
FUTURO 2 vertical displays have a set of options and accessories that make retailers' 
operations faster and more efficient or can help to reduce their carbon footprint.
By choosing under shelf lighting, for example, brands may enhance the visibility 
of the products on display which will increase sales.

expositores verticais eficientes
energy efficient multidecks
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1. Laterais panorâmicos em vidro duplo 
ou em chapa pintada com espelho na 
face interior (somente disponivel para as 
versões refrigeradas). 

Panoramic double glazed end walls or 
painted with mirror in the interior side 
(only available on chilled models).

2. Iluminação LED nas prateleiras 
para maior visibilidade dos produtos.

Undershelf LED lighting option for 
greater product visibility.

3. Batentes em acrilico nas prateleiras 
para retenção dos produtos. 
Plexiglass product stoppers for shelves.

4. Divisórias em acrilico para manter os 
produtos sempre organizados.
Plexiglass dividers for organized products.



Modelos para Congelados
Características:

• Seis níveis de exposição com ventilação uniforme.
• A oferta inclui dois modelos, sendo um com 

unidade de condensação convencional e 
outro de alta eficiência com compressor de 
velocidade variável.

• Controlador touch intuitivo.
• Modelo com portas frontais em vidro triplo.
• Modelo com portas frontais Full Vision.
• Modelo com portas frontais convencionais.
• Laterais pintados.
• Prateleiras em grelha e ajustáveis em altura.
• Iluminação LED vertical integrada nas portas.

Opcionais:

• Divisórias de produto.
• Batentes de produto para as prateleiras.
• J-SMART sistema monitorização remota.
• CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

Frozen food models
Features:

• Six display levels with balanced ventilation.

• The offering includes two models, one with a 
conventional condensing unit and a high 
energy-saving model with variable speed 
compressor.

• User-friendly touch controller.
• Triple-glazed glass front doors.
• Full Vision doors model.
• Conventional doors model.
• Coloured end walls.
• Hight-adjustable grille shelves.
• Vertical LED lighting integrated in the glass doors.

Optional extras:

• Product dividers.
• Shelf product stoppers.
• J-SMART remote monitoring system.
• CORK CORE® cork thermal insulation.

Modelos Refrigerados
Características:

• Seis níveis de exposição com ventilação uniforme.

• A oferta inclui dois modelos, sendo um com 
unidade de condensação convencional e 
outro de alta eficiência com compressor de 
velocidade variável.

• Controlador touch intuitivo.
• Portas frontais em vidro duplo.
• Versão com portas frontais Full Vision.
• Versão com portas frontais convencionais.
• Prateleiras inclináveis e ajustáveis em altura.
• Iluminação LED na sanca.

Opcionais:

• Laterais panorâmicos ou pintados com 
espelho na face interior.

• Iluminação LED nas prateleiras.
• Divisórias de produto.
• Batentes de produto para as prateleiras.
• Cortina noturna manual ou elétrica para 

modelos abertos.
• J-SMART sistema monitorização remota.
• CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

Chilled models
Features:

• Six display levels with balanced ventilation.
• The offering includes two models, one with a 

conventional condensing unit and a high 
energy-saving model with variable speed 
compressor.

• User-friendly touch controller.
• Double-glazed glass front doors.
• Full Vision doors model.
• Conventional doors model.
• Hight-adjustable tilting shelves.
• Canopy LED lighting.

Optional extras:

• Panoramic double glazed end walls or painted 
with mirror in the interior side.

• Undershelf LED lighting.
• Product dividers.
• Shelf product stoppers.
• Manual or electric night blind for open models.
• J-SMART remote monitoring system.
• CORK CORE® cork thermal insulation.

Modelo para Fruta & Legumes
Características:

• Três níveis de exposição com ventilação uniforme.
• Cortina noturna manual.
• Controlador touch intuitivo.
• Espelho inclinado no topo para maior destaque 

dos produtos.
• Duas prateleiras inclináveis, ajustáveis em altura 

e com batentes de produto integrado.
• Iluminação LED na sanca.

Opcionais:

• Laterais panorâmicos ou pintados com 
espelho na face interior.

• Prateleira extra.
• Cortina noturna elétrica com comando.
• Iluminação LED nas prateleiras.
• Divisórias de produto.
• J-SMART sistema monitorização remota.
• CORK CORE® isolamento térmico em cortiça.

Fresh produce model
Features:

• Three display levels with balanced ventilation.
•  Manual night blind.
• User-friendly touch controller.
• Upper tilted mirror to enhance produce visibility.

• Two hight-adjustable tilting shelves with integrated 
product stoppers.

• Canopy LED lighting.

Optional extra:

• Panoramic double glazed end walls or painted 
with mirror in the interior side.

• Additional display shelf.
• Electric night blind with remote controller.

• Undershelf LED lighting.

• Product dividers.

• J-SMART remote monitoring system.

• CORK CORE® cork thermal insulation.



Iluminação LED nas prateleiras (opcional)
Undershelf LED lighting (optional extra)

Modelo refrigerado com grupo à distância e portas frontais Full Vision
Chilled model with remote condensing unit and Full Vison glass doors.



Versão plug-in refrigerada com portas frontais Full Vision e interior pintado sob pedido
Plug-in chilled model with Full Vision front doors with customized painted interiors

Versão com unidade condesadora à distância para frutas & legumes com prateleira adicional (opcional)
Fresh produce model with remote condensing unit and additional shelf (optional extra)



Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com

Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.
Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em julho 2021. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos 
seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados 
relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo. Para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.
Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.
The data presented in this brochure may be changed after its publication in July 2021. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, 
options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment 
is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

www.jordao.com C
AT
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MF2 700 N CP CG
3L1
congelados
frozen food

MF2 700 N CP SG
3L1
congelados
frozen food

MF2 900 N CP CG
3L1
congelados
frozen food

MF2 900 N CP SG
3L1
congelados
frozen food
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MF2 700 P CP CG
3M1/3M2
carne, charcutaria
laticínios 
meat, delicatessen
dairy products

MF2 700 P CP SG
3M1/3M2
carne, charcutaria
laticínios 
meat, delicatessen
dairy products

MF2 900 P CP CG
3M1/3M2
carne, charcutaria
laticínios 
meat, delicatessen
dairy products

MF2 900 P CP SG
3M1/3M2
carne, charcutaria
laticínios 
meat, delicatessen
dairy products

MF2 700 PF CC CG
3H1
frutas, legumes
e flores 
produce
and flowers

MF2 700 PF CC SG
3H1
frutas, legumes
e flores 
produce
and flowers

MF2 900 PF CC CG
3H1
frutas, legumes
e flores 
produce
and flowers

MF2 900 PF CC SG
3H1
frutas, legumes
e flores 
produce
and flowers
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(*) A classe apresentada indica a melhor classe energética para este modelo, tendo por base configurações e set-up específicos, pelo 
que a etiqueta energética pode diferir consoante a configuração de cada modelo. O Índice de Eficiência Energética é calculado conforme 
Regulamento Europeu de Etiquetagem Energética 2018/2019. 
The class indicates the best energy class for this model, based on specific configurations and set-up, calculated according to the European 
Energy Labelling Regulation 2018/2019. The energy label may differ depending on the model configuration.
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