
Chladiace zariadenia SGD na 
chladenie fliaš a sudov 
(Chladiace zariadenie na chladenie fliaš a sudov) 

 
Prevedenie: 

 1, 2, alebo 3 dverové prevedenie 

 sklenené alebo  pevné dvere (možnosť kombinácie) 
Jednoduchá údržba chladiča (vďaka bezúdržbovému 
kondenzátoru) 
Ekologicky nezávadné  a energeticky efektívne chladenie 

 
SGD zariadenie na chladenie fliaš a sudov 
Chladiace zariadenia SGD na chladenia fliaš a sudov boli navrhnuté tak , aby 
vyhovovali  interiéru každého baru. V závislosti od situácie a potreby, sú fľaše alebo 
sudy uložené v dosahu obsluhy. 
SGD  zariadenia  na chladenie fliaš a sudov sú dostupné v 1, 2 alebo 3-dverovom 
prevedení. Energetický štítok  naznačuje, že SGD zariadenia na chladenie fliaš a 
sudov sú ekologické chladiče, ktoré nemajú škodlivý vplyv na životné prostredie a 
sú energeticky efektívne. 
 
TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU 

 

■ Chladenie pomocou ventilátora s efektom rýchleho ochladzovania 

■ Lepší chladiaci výkon  s úsporou spotreby  energie  viac  ako  35% 

■ Ekologicky nezávadné chladivo  

■ Jednoduchá údržba kondenzátora 

■ Vnútorné LED osvetlenie so samostatnými spínačmi ( On/Off )  

■ Možnosť vložiť až 2 police do 1 dverí 

■ Zámky dverí už aj v štandardnom prevedení 

■ Výškovo nastaviteľné nožičky  

■ Vnútorná časť – poplastovaný plech sivo-striebornej farby, 

■ Vonkajší plášť – poplastovaný plech čiernej - antracitovej farby 

■ Elektronický termostat s automatickým odmrazovaním 

■ Vymeniteľné gumové tesnenia dverí 

■ Možnosť výberu orientácie dverí ( pravé + ľavé / ľavé + pravé / pravé + pravé + ľavé/ atď. ) 

■ Sklenené, alebo plné-vypenené dvere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Typ chladiča    SGD-120E   SGD-240E   SGD-360E 
     1- dverové (Ľ alebo P)  2-dverové   3-dverové 
 
OBJEM netto  (L)    120   240    360 
POCET FLIAŠ (33CL)   128   272   416 
POČET SUDOV  (20L)   2    4    6 
POČET SUDOV  (30L)*   1   2   3 
 
 CHLADIACI VÝKON**   546                  546   630 
SPOTREBA  ENERGIE   288                  288    320 
CHLADIVO    R290                  R290                                       R290 
TEPLOTNÝ ROZSAH                          +2°C / +10°C 
 
ROZMERY  ŠÍRKA x HĹBKA x VÝŠKA :  555X590X840/880   1110X590X840/880  1665X590X840/880 
(MM) 
 
           
*)  VYŽADUJE SA  POLICA SUDA, PODĽ A VÝBERU 

**) TE = -5°C, TC = 45°C, TEPLOTA OKOLIA /TEPLOTA VZDUCHU  25°C 

 
ŠTANDARD  V EKOLOGICKY NEZÁVADNOM CHLADENÍ .  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 


