
Atendimento e autosserviço,
tudo num único expositor

FRESCO COMBI é um expositor refrigerado 2 em 1 que duplica a área de exposição 
num reduzido espaço de loja. Combinando dois compartimentos totalmente refrigerados 
reúne num só equipamento a venda de produtos embalados em autosserviço com a 

exposição e serviço de produtos frescos no compartimento superior.

 Assisted service and self-service,
all-in-one display unit

FRESCO COMBI is a refrigerated 2 in 1 display unit that doubles the display area in a 
small footprint space. Combining two fully refrigerated compartments allows the 

self-service sale of packaged products and fresh foods service in a single cabinet. 

FRESCO COMBI
expositor combinado combined display unit



VFRCOM
expositor combi
combo display
3M2 (-1...+7 °C)
dim. 937 | 1250 | 1562

830

340

300

13
00

49
5

580

FRESCO COMBI

Características & Benefícios

  Expositor refrigerado 2 em 1 que combina atendimento e autosserviço, 
tudo num único móvel.

 Refrigeração ventilada, ideal para sandes, bebidas, sobremesas, 
saladas, bolos...

 3 níveis de exposição totalmente refrigerados.

 Cúpula de vidro duplo sem elementos técnicos para visibilidade 
perfeita dos produtos e menor consumo de energia.

 Iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético.

 Cortina noturna com enrolamento automático.

Opções

 Esteira para tabuleiros, em madeira, pedra, metal ou vidro.

 Outras opções de cores e acabamentos interior e exterior.

 Isolamento térmico em cortiça natural Cork Core®.

Features & Benefits

 Chilled, heated and dry/ambient models, either for self-service by 
the customer or for assisted service by an attendant.

 Ventilated refrigeration, ideal for sandwiches, beverages, desserts, 
salads, cakes...

 3 fully refrigerated display levels.

 Clear double-glazed glass dome for perfect product visibility and 
low energy consumption.

 High-brightness and energy-efficient LED lighting.

 Slow roll night blind.

Optional Extras

 Tray slide in wood, stone, metal or glass.

 Optional factory fit colours for interior and exterior.

 Cork Core® natural cork thermal insulation.
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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.
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Atendimento e autosserviço em 
simultâneo no mesmo expositor.

Display for assisted service and 
self-service simultaneously.

Cúpula em vidro duplo para 
menor consumo de energia.

Double glazed glass dome for 
greater energy savings.

Compartimento superior com 
portas de serviço pivotantes.

Upper compartment with pivoting 
rear service doors.

expositor combinado
combined display unit


