
XTRA VIEW
murais multidecks

Design sofisticado que oferece visibilidade total
Máxima exposição com os murais plug-in XTRA VIEW da JORDÃO. Graças ao seu facing, 
laterais e prateleiras em vidro, garante uma apresentação perfeita dos seus produtos com a 
máxima visibilidade de qualquer ângulo. O seu exterior em aço inox brilhante e o 
interior branco acentuam a luminosidade do equipamento e dão ainda mais vida aos 
seus produtos de Charcutaria, Bebidas, Sandes, Saladas, Queijos, Iogurtes, Sushi, ...

Sophisticated design that offers full visibility
Maximum promotion with XTRA VIEW plug-in multidecks. Thanks to de extended facing, 
side panels and shelves in glass, JORDAO's merchandiser grants a perfect presentation of 
your products and greater visibility from any angle. The external shiny stainless steel and the 
white interior confer a great luminosity which brings more life to your products of 

Charcuterie, Drinks, Sandwiches, Salads, Cheese, Yoghurts, Sushi, …



Laterais panorâmicos em vidro 
duplo e portas em vidro, para 
maior poupança de energia.

Panoramic double-glazed glass 
end panel and glass doors, for 
greater energy-savings.

XTRA VIEW

Modelos disponíveis com 62 cm 
e 80 cm de largura. 

Models available with 62 cm 
and 80 cm width.

Características & Benefícios

  Expositor refrigerado indicado para produtos embalados como 
charcutaria, lacticínios, pastelaria, bebidas, sandes, saladas e sushi.

  Laterais panorâmicos em vidro duplo e portas frontais ultra 
transparentes para maior poupança de energia e visibilidade 
máxima dos produtos.

  Modelos disponíveis com 62 cm e 80 cm de largura. 

  Acabamento exterior em aço inox brilhante e interiores a branco.

  Prateleiras em vidro com iluminação LED.

 Iluminação LED de alto brilho e de baixo consumo de energia.

Opções

 Modelo para instalação com unidade condensadora à distância.

 Rodízios para fácil reposicionamento dentro da loja (H= +75 mm).

 Isolamento térmico em cortiça natural CORK CORE®.

MUXV80
3M1 (-1...+5 °C)
3M2 (-1...+7 °C)
dim. 625 | 937 | 1250
1562 | 1875 | 2500

Iluminação LED no topo e nas 
prateleiras de vidro para máximo 
destaque dos produtos.

Canopy and under shelf lighting 
for maximum product visibility.

MUXV62
3M1 (-1...+5 °C)
3M2 (-1...+7 °C)
dim. 625 | 937 | 1250
1562 | 1875

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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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.

murais
multidecks

Features & Benefits

 Refrigerated merchandiser suitable for packaged products like 
delicatessen, dairy, pastry, beverages, sandwiches, salads and sushi.

 Panoramic double-glazed glass end panel and ultra-transparent glass 
doors for increased energy saving as maximum product visibility.               

 Models available with 62 cm and 80 cm width.

 Exterior finish as shiny stainless steel and white interiors.

 Glass shelves with LED lighting.

 High-brightness and energy-efficient LED lighting. 

Optional Extras

 Model for remote condensing unit installation.

 Swivel caster wheels (H=+75 mm) for in-store relocation.

 CORK CORE® Natural cork thermal insulation.


