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VICTORY
A escolha acertada para autosserviço
e ações promocionais.
O semivertical VICTORY da JORDÃO é uma solução compacta e muito competitiva
para a exposição e autosserviço de produtos embalados refrigerados, em
Supermercados, Cafetarias, Universidades, Charcutarias e Pequenas Lojas Alimentares,
Aeroportos.... O modelo está disponível em expositores com 72 cm e 84 cm de
largura, para se ajustar ao espaço disponível na sua loja.

The wise choice for grab and go sales
and promotional actions.
JORDAO’s chilled display merchandiser VICTORY is a very competitive and
compact model for self-service of pre-packed foods and drinks, in Supermarkets,
Coffee-Shops, Universities, Delicatessens, Airports.... The range is available in 72
cm and 84 cm wide merchandisers to suit available store space.refrigerators.

VICTORY
72
84

cm

cm

Versões plug-in ou com unidade
condensadora remota, disponíveis
em duas larguras, 72 cm e 84 cm.

Iluminação LED de alto brilho e
elevada eficiência energética, no
topo e nas prateleiras (opcional).

Available as plug-in or remote
condensing unit models, available
in two widths, 72 cm and 84 cm.

High energy efficient LED lighting,
canopy and undershelf (optional).

Características & Benefícios

Semivertical com cortina noctura
de enrolamento automático.
Semi-vertical with auto slow roll
night blind.

Features & Benefits



Modelos em Aço Inox ou Brancos ajustável ao seu estilo.



Stainless-Steel or White finish models to meet your style.



Laterais panorâmicos em vidro duplo para maior eficiência
energética e visibilidade total.



Panoramic double-glazed glass side panels for increased
energy efficiency and increased visibility.



Iluminação LED de alto brilho e de baixo consumo.



Energy saving high-bright LED lighting.



Prateleiras ajustáveis em altura e inclináveis, máxima flexibilidade.



Height adjustable and tiltable shelves, for maximum flexibility.



Cortina noturna manual com enrolamento controlado.



Auto slow roll night blind

Opções

Optional Extras

Iluminação LED nas prateleiras para maior visibilidade.

Undershelf LED lighting for greater visibility.

Rodízios para fácil reposicionamento dentro da sua loja.

Swivel caster wheels to be easily repositioned within your store.
Optional factory fit colours for interior and exterior.

Outras cores para acabamento interior e exterior.
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SMVCTS H15 3M2
ventilado
ventilated
+3°... +6° C
dim. 625
dim. 937
dim. 1250 | 1562 | 1875
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SMVCT 4N H15 3M2
ventilado
ventilated
+3°... +6° C
dim. 625 | 937
dim. 1250
dim. 1562 | 1875
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SMVCT 3N H15 3M2
ventilado
ventilated
+3°... +6° C
dim. 625 | 937
dim. 1250
dim. 1562 | 1875

5
6
7

Guimarães - 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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