FUTURO 2
murais multidecks

Máxima exposição de produto e eficiência energética
Linha de murais FUTURO 2 é a solução de exposição vertical mais flexível para o seu negócio.
Disponíveis com 93 cm e 73 cm de largura, plug-in ou com grupo à distância, é a escolha certa para lojas
de pequena, média ou grande dimensão. As amplas portas de vidro garantem a melhor visibilidade de
produtos congelados e refrigerados, bem como a melhor performance e o baixo consumo de energia.

Greater product promotion and energy efficiency
FUTURO 2 multidecks range is the most flexible for your business. Available in 93 cm and 73 cm width
models, plug-in or for remote condensing unit installation, is the right choice for small, medium, and large
size stores. The extended glass doors ensure the best visibility of frozen and refrigerated products, as
well as the best performance and the lowest energy consumption.

FUTURO 2

murais
multidecks

Alimentos congelados Frozen foods

Alimentos refrigerados Chilled foods

Portas convencionais / Portas Full Vision
Conventional glass doors / Full Vision glass doors

Frutas & Legumes Fresh Produce

Portas convencionais / Portas Full Vision
Conventional glass doors / Full Vision glass doors

Features & Benefits

Características & Benefícios


Versões refrigeradas para produtos embalados de Carne,
Charcutaria, Bebidas, Lacticínios, Congelados e Frutas & Legumes.



Refrigerated models for packaged goods of Charcuterie,
Beverages, Dairy Products, Frozen Food and Fresh Produce.



Refrigeração ventilada com cortina de ar otimizada que reduz a
entrada de calor e garante uma temperatura uniforme.



Fan assisted refrigeration with optimized an air curtain, which
reduces the heat input and ensures uniformity of temperature.



Versão de alta performance (HE) com compressor de velocidade variável.



High-performance model (HE) with variable speed compressor.



Versões com portas frontais “Full Vision” (FV) ou convencionais (LC).



Models with Full Vision (FV) or conventional (LC) glass doors.



Maior economia, modelos para congelados têm portas frontais com
vidro triplo e modelos refrigerado têm portas frontais em vidro duplo.

 Greater energy-saving, freezer models have triple-glazed glass
doors and chilled models have double-glazed glass doors.



Versões plug-in ou com unidade condensadora à distância.



Plug-in and for remote condensing unit models available.



Iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético.



High-brightness and energy-efficient LED lighting.

Optional Extras

Opções
Duas opções de laterais: panorâmicos ou fechados (com espelho
interior), somente para expositores refrigerados.

Two side panel options: panoramic or closed (with mirrored
interior), only for refrigerated cabinets.

Iluminação LED nas prateleiras (versões refrigeradas).

Undershelf LED lighting (chilled models).

Cortina noturna manual ou elétrica para modelos abertos.

Manual or electric night blind for open models.

Divisórias e batentes de produto para prateleiras.

Product dividers and shelf product stoppers.
Natural cork thermal insulation CORK CORE®.
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Etiqueta energética: A classe apresentada indica a melhor classe energética para este modelo, tendo por base configurações e setup 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 2019/2018.
Energy label: The class indicates the best energy class for this model, based on specific configurations and set-up, so the energy label may differ depending on the configuration and
dimension of each model. The Energy Efficiency Index is calculated according to the European Energy Labelling Regulation 2019/2018.
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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.

