
 

Expositores aquecidos compactos 
com elevada capacidade e grande visibilidade!

As vitrinas e semiverticais VISTA e VISTA SLIM são ideais para pequenas lojas e para 
quando cada centímetro conta. Concebida a pensar nas novas tendências do retalho e 
da restauração moderna, como o take-away, a linha oferece uma ótima capacidade de 

exposição, até quatro níveis totalmente aquecidos.

Heated compact display units
with large capacity and superior visibility!

The VISTA and VISTA SLIM semi-verticals and display cases are ideal for small stores and 
for when every centimeter count. Designed with new trends of modern retail and catering such 
as take-away in mind, the range offers a great display capacity, up to four fully heated tiers.

VISTA
vitrinas & semiverticais display cases & semi-verticals 



VVST/VVST SLIM AQ - VD
Comida quente Heated food
dim. 600 | 850 | 1250

VVST/VVST SLIM AQ - VC
Comida quente Heated food
dim. 600 | 850 | 1250 

VVST AQ - VS
Comida quente Heated food
dim. 600 | 850 | 1250  

SMVST AQ
Comida quente Heated food
dim. 600 | 850 | 1250 

* as prateleiras da versão VVST SLIM AQ - VD possuem a mesma dimensão (350 mm)  | VVST SLIM AQ - VD shelves have the same dimension (350 mm)  
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Características & Benefícios

  Versões aquecidas para atendimento e autosserviço de comida 
quente e refeições para levar.

  Versões aquecidas ventiladas com controlo de humidade.

  Modelos com 77 cm e 62 cm de largura, para se adaptar a todos 
os formatos e dimensões de loja.

 Até 4 níveis de exposição totalmente aquecidos.

 Quatro lados panorâmicos para uma excelente visibilidade, 
      de todos os ângulos.

 Modelos grab & go com portas de serviço que facilitam as 
operações ou com costas em aço inox.

 Prateleiras ajustáveis em altura, os semiverticais incluem gradins 
em aço inox.

Opções

 Vidro frontal direito (VD), curvo (VC) ou self-sevice (VS).

 Bloqueador magnético das portas de serviço de correr.

 Outras opções de cores e acabamentos interior e exterior.

 Isolamento térmico em cortiça natural CORK CORE®.

Features & Benefits

  Assisted service and self-service heated models for hot food and 
take-out meals.

  Ventilated heated models with humidity control available.

 Models with 77 cm and 62 cm of width that adapts to all store 
formats and sizes.

 All 4 display tiers are fully heated.

 Four panoramic sides for outstanding all-around visibility.

  Grab & Go models with rear service doors that facilitate operations 
or with stainless steel back panel.

 High-adjustable shelves and grab & go with stainless-steel wire rack.

 
Optional Extras

 Front glass options: flat (VD), curved (VC) and self-service (VS).

 Magnetic sliding door stopper.

 Optional factory fit colours for interior and exterior.

 Natural cork thermal insulation CORK CORE®.

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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vitrinas & semiverticais
display cases & semi-verticals

Grab & Go Grab & Go
com portas de serviço with service doors


