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2 DURŲ ŠALDIKLIS-STALAS KITCHEN LINE 600,
AGREGATAS ĮMONTUOTAS ŠONE - 1200x600x8...

Modelis:
233351

Kaina:

1.169,09
EUR

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - iš
galvanizuotoplieno).– Priverstinė oro cirkuliacija.–
Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm.–
Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.–
Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Savaiminis
kondensato nuvedimas.– Šaldymo agentas R134a
(200 g), klimato klasė N.– Nepriekaištingai veikia, kai
a...

2 DURŲ ŠALDYMO STALAS KITCHEN LINE 600,
AGREGATAS ĮMONTUOTAS ŠONE - 1200x600x850
mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - iš
galvanizuotoplieno).– Priverstinė oro cirkuliacija.–
Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm.–
Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.–
Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Savaiminis
kondensato nuvedimas.– Šaldymo agentas R134a
(200 g), klimato klasė N.– Nepriekaištingai veikia, kai
a...

Modelis:
233344

Kaina:

1.115,93
EUR

2 DURŲ ŠALDYMO STALAS PICAI SU 7 SKYRIAIS IR
STALVIRŠIU IŠ GRANITO - 2010x800x10...

Modelis:
232842

Kaina:

2.099,27
EUR

Išorinis ir vidinis korpusas pagaminti iš aukštos
kokybės nerūdijančio plieno.– Skaitmeninis ekranas,
elektroninis termostatas.– Šaldymo kompresorius
EMBRACO.– Kompresorius EMT65HLR, galingumas 1/4
AG.– Savaiminis kondensato nuvedimas.–
Nepriekaištingai veikia, kai aplinko oro temperatūra
iki +43°C.– Patogios paimti profiliuotos durų ir dėžių
rankenėlės.– Priverstinė oro cirkuliacija.– I...

2 DURŲ ŠALDYMO STALAS SALADETTA SU
ANTSTATU - 900x700x1040 mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno.– Sustiprintas aušinimas
ventiliatoriumi.– Izoliacinės medžiagos storis (C5H10):
35 mm.– Skaitmeninis ekranas, elektroninis
termostatas.– Šaldymo kompresorius EMBRACO.–
Kompresorius EMT65HLR, galingumas 1/4 AG.–
Komplekte yra po 1 lentyną kiekvienomsdurelėms
335x570 mm, leistina lentynosapkrova apie 15 kg
(tolygiai pask...

Modelis:
232880

Kaina:

797,01
EUR
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2 DURŲ ŠALDYMO STALAS SALADETTA SU
ATIDAROMU DANGČIU - 900x698x888 mm

Modelis:
232804

Kaina:

717,30
EUR

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės
nerūdijančioplieno (galinė išorinė sienelė - iš
galvanizuoto plieno).– Sustiprintas aušinimas
ventiliatoriumi, apsaugos nuo dulkių filtras.–
Izoliacinės medžiagos storis (C5H10) - 35 mm.–
Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.–
Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Kompresorius
EMT65HLR, galingumas 1/4 AG.– Savaiminis
kondensato nuvedim...

2 DURŲ ŠALDYMO STALAS SALADETTA SU
STIKLINE VITRINA - 900x700x1300 mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno.– Sustiprintas aušinimas
ventiliatoriumi.– Izoliacinės medžiagos storis (C5H10):
35 mm.– Skaitmeninis ekranas, elektroninis
termostatas.– Šaldymo kompresorius EMBRACO.–
Kompresorius EMT65HLR, galingumas 1/4 AG.–
Komplekte yra po 1 lentyną kiekvienomsdurelėms
335x570 mm, leistina lentynosapkrova apie 15 kg
(tolygiai pask...

Modelis:
232781

Kaina:

975,08
EUR

2 DURŲ ŠALDYMO STALAS, AGREGATAS
ĮMONTUOTAS APAČIOJE - 900x700x880 mm

Modelis:
232019

Kaina:

717,30
EUR

– Komplekte yra 1 lentyna 335x570 mm, leistina
lentynos apkrova apie 15 kg (tolygiai paskirstant
svorį).– Kameros matmenys: 830x595x(H)500 mm.–
Kameros talpa: 300 l.– Svoris - 72 kg.

2 DURŲ SU ĮSTIKLINTOMIS DURIMIS IR
ATIDAROMU DANGČIU ŠALDYMO STALAS -
900x700x888 mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės
nerūdijančioplieno (galinė išorinė sienelė - iš
galvanizuoto plieno).– Sustiprintas aušinimas
ventiliatoriumi, apsaugos nuo dulkių filtras.–
Izoliacinės medžiagos storis (C5H10) - 35 mm.–
Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.–
Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Kompresorius
EMT65HLR, galingumas 1/4 AG.– Savaiminis
kondensato nuvedim...

Modelis:
232743

Kaina:

797,01
EUR
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2 SKYRIŲ BLOKAS SU KREIPIANČIOSIOMIS VIETOJE
1 DURELIŲ - komplekte 2 vnt.

Modelis:
232071

Kaina:

370,85
EUR

Komplektuojama su šaldomu stalu PROFI "LINE 700"

3 DURŲ ŠALDIKLIS-STALAS KITCHEN LINE 600,
AGREGATAS ĮMONTUOTAS ŠONE - 1800x600x850
mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - iš
galvanizuotoplieno).– Priverstinė oro cirkuliacija.–
Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm.–
Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.–
Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Savaiminis
kondensato nuvedimas.– Šaldymo agentas R134a
(200 g), klimato klasė N.– Nepriekaištingai veikia, kai
a...

Modelis:
233399

Kaina:

1.328,54
EUR

3 DURŲ ŠALDYMO STAAS SALADETTA SU STIKLINE
VITRINA - 1365x700x1300 mm

Modelis:
232798

Kaina:

1.238,19
EUR

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno.– Sustiprintas aušinimas
ventiliatoriumi.– Izoliacinės medžiagos storis (C5H10):
35 mm.– Skaitmeninis ekranas, elektroninis
termostatas.– Šaldymo kompresorius EMBRACO.–
Kompresorius EMT65HLR, galingumas 1/4 AG.–
Komplekte yra po 1 lentyną kiekvienomsdurelėms
335x570 mm, leistina lentynosapkrova apie 15 kg
(tolygiai pask...

3 DURŲ ŠALDYMO STALAS KITCHEN LINE 600,
AGREGATAS ĮMONTUOTAS ŠONE - 1800x600x850
mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - iš
galvanizuotoplieno).– Priverstinė oro cirkuliacija.–
Izoliacinės medžiagos storis (C5H10): 50 mm.–
Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.–
Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Savaiminis
kondensato nuvedimas.– Šaldymo agentas R134a
(200 g), klimato klasė N.– Nepriekaištingai veikia, kai
a...

Modelis:
233382

Kaina:

1.301,97
EUR
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3 DURŲ ŠALDYMO STALAS PICAI SU ANTSTATU IR
STALVIRŠIU IŠ GRANITO - 1400x700x1445...

Modelis:
232033

Kaina:

1.753,76
EUR

– Išorinis ir vidinis korpusas pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno.– Skaitmeninis ekranas,
elektroninis termostatas.– Šaldymo kompresorius
EMBRACO.– Kompresorius EMT65HLR, galingumas 1/4
AG.– Savaiminis kondensato nuvedimas.–
Nepriekaištingai veikia, kai aplinko orotemperatūra iki
+43°C.– Patogios paimti profiliuotos durų ir dėžių
rankenėlės.– Statinis aušinimas su ventiliato...

3 DURŲ ŠALDYMO STALAS SALADETTA SU
ANTSTATU - 1365x700x1040 mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno.– Sustiprintas aušinimas
ventiliatoriumi.– Izoliacinės medžiagos storis (C5H10):
35 mm.– Skaitmeninis ekranas, elektroninis
termostatas.– Šaldymo kompresorius EMBRACO.–
Kompresorius EMT65HLR, galingumas 1/4 AG.–
Komplekte yra po 1 lentyną kiekvienomsdurelėms
335x570 mm, leistina lentynosapkrova apie 15 kg
(tolygiai pask...

Modelis:
232897

Kaina:

1.195,66
EUR

3 DURŲ ŠALDYMO STALAS SALADETTA SU
ATIDAROMU DANGČIU - 1365x700x888 mm

Modelis:
232811

Kaina:

1.036,21
EUR

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos kokybės
nerūdijančioplieno (galinė išorinė sienelė - iš
galvanizuoto plieno).– Sustiprintas aušinimas
ventiliatoriumi, apsaugos nuo dulkių filtras.–
Izoliacinės medžiagos storis (C5H10) - 35 mm.–
Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas.–
Šaldymo kompresorius EMBRACO.– Kompresorius
EMT65HLR, galingumas 1/4 AG.– Savaiminis
kondensato nuvedim...

3 DURŲ ŠALDYMO STALAS SU ANTSTATU IR
STALVIRŠIU IŠ GRANITO - 1360x700x1120 mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno.– Sustiprintas aušinimas
ventiliatoriumi.– Izoliacinės medžiagos storis (C5H10):
35 mm.– Skaitmeninis ekranas, elektroninis
termostatas.– Šaldymo kompresorius EMBRACO.–
Kompresorius EMT65HLR, galingumas 1/4 AG.–
Savaiminis kondensato nuvedimas.– Klimato klasė N.–
Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra
iki...

Modelis:
232873

Kaina:

1.248,82
EUR
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3 DURŲ ŠALDYMO STALAS, AGREGATAS
ĮMONTUOTAS APAČIOJE - 1365x700x880 mm

Modelis:
232026

Kaina:

983,05
EUR

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė - iš
galvanizuotoplieno).– Sustiprintas aušinimas
ventiliatoriumi.– Izoliacinės medžiagos storis (C5H10):
35 mm.– Skaitmeninis ekranas, elektroninis
termostatas.– Šaldymo kompresorius EMBRACO.–
Kompresorius EMT65HLR, galingumas 1/4 AG.–
Savaiminis kondensato nuvedimas.– Šaldymo agentas
R134a (200...

ŠALDYMO STALAS PROFI LINE 700 2 DURŲ SU
ŠONE ESANČIU AGREGATU - 1360 x700x850 mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė iš
galvanizuotoplieno).– Priverstinė oro cirkuliacija,
apsaugos nuo dulkių filtras.– Izoliacinės medžiagos
C5H10 storis – 60 mm.– Skaitmeninis ekranas,
elektoninis termostatas.– Šaldymo kompresorius
EMBRACO.– Savaiminis kondensato nuvedimas.–
Klimato klasė - 5.– Nepriekaištingas veiksmas, kai
apl...

Modelis:
232064

Kaina:

1.461,43
EUR

ŠALDYMO STALAS PROFI LINE 700 2 DURŲ SU
ŠONE ESANČIU AGREGATU - 1360x700x850 mm...

Modelis:
232040

Kaina:

1.195,66
EUR

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė iš
galvanizuotoplieno).– Priverstinė oro cirkuliacija,
apsaugos nuo dulkių filtras.– Izoliacinės medžiagos
C5H10 storis – 60 mm.– Skaitmeninis ekranas,
elektoninis termostatas.– Šaldymo kompresorius
EMBRACO.– Savaiminis kondensato nuvedimas.–
Klimato klasė - 5.– Nepriekaištingas veiksmas, kai
apl...

ŠALDYMO STALAS PROFI LINE 700 3 DURŲ SU
ŠONE ESANČIU AGREGATU - 1795 x700x850 mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė iš
galvanizuotoplieno).– Priverstinė oro cirkuliacija,
apsaugos nuo dulkių filtras.– Izoliacinės medžiagos
C5H10 storis – 60 mm.– Skaitmeninis ekranas,
elektoninis termostatas.– Šaldymo kompresorius
EMBRACO.– Savaiminis kondensato nuvedimas.–
Klimato klasė - 5.– Nepriekaištingas veiksmas, kai
apl...

Modelis:
232699

Kaina:

1.567,74
EUR
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ŠALDYMO STALAS PROFI LINE 700 3 DURŲ SU
ŠONE ESANČIU AGREGATU - 1795x700x850 mm...

Modelis:
232057

Kaina:

1.328,54
EUR

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė iš
galvanizuotoplieno).– Priverstinė oro cirkuliacija,
apsaugos nuo dulkių filtras.– Izoliacinės medžiagos
C5H10 storis – 60 mm.– Skaitmeninis ekranas,
elektoninis termostatas.– Šaldymo kompresorius
EMBRACO.– Savaiminis kondensato nuvedimas.–
Klimato klasė - 5.– Nepriekaištingas veiksmas, kai
apl...

ŠALDYMO STALAS SU 2 STIKLINĖMIS DURELĖMIS,
AGREGATAS ĮMONTUOTAS ŠONE - 1360x700x850
mm

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė -
išgalvanizuoto plieno).– Skaitmeninis ekranas,
elektroninis termostatas.– Šaldymo kompresorius
EMBRACO.– Savaiminis kondensato nuvedimas.–
Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra
iki +43 °C.– Kraštas - 40 mm.– Priverstinė oro
cirkuliacija.– Izoliacinės medžiagos storis (C5H10):
60...

Modelis:
233429

Kaina:

1.328,54
EUR

ŠALDYMO STALAS SU 3 STIKLINĖMIS DURELĖMIS,
AGREGATAS ĮMONTUOTAS ŠONE - 1800x700x...

Modelis:
233436

Kaina:

1.581,60
EUR

– Korpusas ir kamera pagaminti iš aukštos
kokybėsnerūdijančio plieno (galinė išorinė sienelė -
išgalvanizuoto plieno).– Skaitmeninis ekranas,
elektroninis termostatas.– Šaldymo kompresorius
EMBRACO.– Savaiminis kondensato nuvedimas.–
Nepriekaištingai veikia, kai aplinkos oro temperatūra
iki +43 °C.– Kraštas - 40 mm.– Priverstinė oro
cirkuliacija.– Izoliacinės medžiagos storis (C5H10):
60...

ŠALDYMO STALAS SU 4 STALČIAIS 900x700x880
mm

– 4 stalčiai, vidaus matmenys: 305x550x(H)164 mm.–
Kameros matmenys: 830x595x(H)500 mm.– Telpa
gastro talpos GN 1/1 ir 150 mm aukščio buteliai.–
Kameros talpa: 300 l.– Svoris - 72 kg.

Modelis:
232767

Kaina:

1.328,54
EUR
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ŠALDYMO STALAS SU ANTSTATU IR STALVIRŠIU IŠ
GRANITO - 900x700x1100 mm

Modelis:
232859

Kaina:

797,01
EUR

– Šaldymo agentas R134a (200 g).– Komplekte yra po
1 lentyną kiekvienoms durelėms 335x570 mm,
leistina lentynos apkrova apie 15 kg (tolygiai
paskirstant svorį).– Skyriai stalviršyje gastro talpoms
5x GN 1/6 (H)150 mm (gastrų talpų komplekte nėra).–
Kameros matmenys 830x595x(H)500 mm.– Kameros
talpa: 300 l.– Vidutinis elektros energijos suvartojimas
per parą - 4,5 kW.– Svoris - 92 kg....

Novameta šaldomas picų stalas su granito
paviršiumi FM0-P101-94/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.Įrengimo savybės•
Pagamintas iš nerūdij...

Modelis:
FM0-P101-94/70/90

Kaina:

1.932,37
EUR

Novameta šaldomas picų stalas su granito
paviršiumi FM0-P202-130/70/90

Modelis:
FM0-P202-130/70/90

Kaina:

2.240,92
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.Įrengimo savybės•
Pagamintas iš nerūdij...

Novameta šaldomas picų stalas su granito
paviršiumi FM0-P303-172/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.Įrengimo savybės•
Pagamintas iš nerūdij...

Modelis:
FM0-P303-172/70/90

Kaina:

2.590,61
EUR
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Novameta šaldomas picų stalas su granito
paviršiumi FM0-P404-213/70/90

Modelis:
FM0-P404-213/70/90

Kaina:

3.075,82
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.Įrengimo savybės•
Pagamintas iš nerūdij...

Novameta šaldomas stalas alaus dėžėms FP0-
P317-196/70/90

Įrengimo savybės • 6 stalčiai be dugno, skirti alaus
dėžėms (420 x 360 x 250 mm) • Efektyvi šilumos
izoliacija, mažas energijos suvartojimas • Pagamintas
iš nerūdijančio plieno• Matmenys:
1960x700x900mm• Tūris: 600 L• Svoris: 130 kg•
Ventiliuojamas šaldymas• Automatinis atitirpinimas•
Skaitmeninis termostatas• Automatinis kondensato
išgarinimas• Užapvalinti kampai ...

Modelis:
FP0-P317-196/70/90

Kaina:

2.444,20
EUR

Novameta šaldomas stalas alaus dėžėms FP0-
P317-196/70/90

Modelis:
FP0-P317-196/70/90

Kaina:

2.444,20
EUR

Įrengimo savybės • 6 stalčiai be dugno, skirti alaus
dėžėms (420 x 360 x 250 mm) • Efektyvi šilumos
izoliacija, mažas energijos suvartojimas • Pagamintas
iš nerūdijančio plieno• Matmenys:
1960x700x900mm• Tūris: 600 L• Svoris: 130 kg•
Ventiliuojamas šaldymas• Automatinis atitirpinimas•
Skaitmeninis termostatas• Automatinis kondensato
išgarinimas• Užapvalinti kampai ...

Novameta šaldomas stalas FP0-P101-94/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės • Pag...

Modelis:
FP0-P101-94/70/90

Kaina:

1.277,76
EUR
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Novameta šaldomas stalas FP0-P111-94/70/90

Modelis:
FP0-P111-94/70/90

Kaina:

1.466,52
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.   Įrengimo savybės•
Pagamint...

Novameta šaldomas stalas FP0-P121-94/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.Įrengimo savybės•
Pagamintas iš nerūdij...

Modelis:
FP0-P121-94/70/90

Kaina:

1.559,69
EUR

Novameta šaldomas stalas FP0-P202-130/70/90

Modelis:
FP0-P202-130/70/90

Kaina:

1.449,58
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės •
Pagami...

Novameta šaldomas stalas FP0-P212-130/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.Įrengimo savybės•
Pagamintas iš nerūdij...

Modelis:
FP0-P212-130/70/90

Kaina:

1.825,89
EUR
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Novameta šaldomas stalas FP0-P222-130/70/90

Modelis:
FP0-P222-130/70/90

Kaina:

2.014,65
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.Įrengimo savybės•
Pagamintas iš nerūdij...

Novameta šaldomas stalas FP0-P230-130/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės •
Pagami...

Modelis:
FP0-P230-130/70/90

Kaina:

1.638,34
EUR

Novameta šaldomas stalas FP0-P241-130/70/90

Modelis:
FP0-P241-130/70/90

Kaina:

1.731,51
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės •
Pagami...

Novameta šaldomas stalas FP0-P303-172/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės •
Pagami...

Modelis:
FP0-P303-172/70/90

Kaina:

1.620,19
EUR
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Novameta šaldomas stalas FP0-P313-172/70/90

Modelis:
FP0-P313-172/70/90

Kaina:

2.186,47
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.Įrengimo savybės•
Pagamintas iš nerūdij...

Novameta šaldomas stalas FP0-P323-172/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės•
Pagamintas iš n...

Modelis:
FP0-P323-172/70/90

Kaina:

2.469,61
EUR

Novameta šaldomas stalas FP0-P335-172/70/90

Modelis:
FP0-P335-172/70/90

Kaina:

1.997,71
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės •
Pagami...

Novameta šaldomas stalas FP0-P345-172/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės •
Pagami...

Modelis:
FP0-P345-172/70/90

Kaina:

2.187,26
EUR
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Novameta šaldomas stalas FP0-P404-213/70/90

Modelis:
FP0-P404-213/70/90

Kaina:

1.963,83
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės •
Pagami...

Novameta šaldomas stalas FP0-P414-213/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.Įrengimo savybės•
Pagamintas iš nerūdij...

Modelis:
FP0-P414-213/70/90

Kaina:

2.931,83
EUR

Novameta šaldomas stalas FP0-P424-213/70/90

Modelis:
FP0-P424-213/70/90

Kaina:

3.095,18
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą.Įrengimo savybės•
Pagamintas iš nerūdij...

Novameta šaldomas stalas FP0-P439-213/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės •
Pagami...

Modelis:
FP0-P439-213/70/90

Kaina:

2.530,29
EUR
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Novameta šaldomas stalas FP0-P446-213/70/90

Modelis:
FP0-P446-213/70/90

Kaina:

2.530,11
EUR

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės •
Pagami...

Novameta šaldomas stalas FP0-P448-213/70/90

Kompanijos „Novameta“ šaldomi stalai – tai kokybė ir
pažangios technologijos už prieinamą kainą.
Profesionalioms virtuvėms skirta įranga, kuri
pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinka
griežčiausius higienos bei saugos reikalavimus.
Skaitmeninis valdymas, patogus naudojimas,
patrauklus dizainas padės sukurti ergonomišką ir
funkcionalią darbo vietą. Įrengimo savybės •
Pagami...

Modelis:
FP0-P448-213/70/90

Kaina:

2.812,04
EUR

Novameta šaldomas stalas FS0-P303-172/70/90

Modelis:
FS0-P303-172/70/90

Kaina:

2.050,95
EUR

Įrengimo savybės • Skirta GN 1/3 ir 1/6 indams
•Talpina 10 GN 1/6 indų • Pagamintas iš nerūdijančio
plieno• Matmenys: 1720x700x900mm• Tūris: 470 L•
Svoris: 130 kg• 1 stalčius GN indams iki 200mm gylio
• 3 savaime užsidarančios durelės su 55 mm storio
izoliacija• Ventiliuojamas šaldymas• Automatinis
atitirpinimas• Skaitmeninis termostatas• Automatinis
kondensato išgari...

Novameta šaldomas stalas FS0-P404-213/70/90

Įrengimo savybės • Skirta GN 1/3 ir 1/6 indams
•Talpina 12 GN 1/6 indų • Pagamintas iš nerūdijančio
plieno• Matmenys: 2130x700x900mm• Tūris: 630 L•
Svoris: 160 kg• 1 stalčius GN indams iki 200mm gylio
• 4 savaime užsidarančios durelės su 55 mm storio
izoliacija• Ventiliuojamas šaldymas• Automatinis
atitirpinimas• Skaitmeninis termostatas• Automatinis
kondensato išgari...

Modelis:
FS0-P404-213/70/90

Kaina:

2.518,01
EUR

K
ATALO

G
AS   Šaldom

i stalai



15

Novameta šaldomas stalas kepimo skardoms FP0-
P307-196/70/90

Modelis:
FP0-P307-196/70/90

Kaina:

1.792,01
EUR

Įrengimo savybės • Sekcijos su 1 pora bėgelių kepimo
skardoms (400 x 600 mm) • Savaime užsidarančios
durelės su 50 mm storio izoliacija • 1 stalčius GN 1/1
indui iki 200 mm gylio • Efektyvi šilumos izoliacija,
mažas energijos suvartojimas • Pagamintas iš
nerūdijančio plieno• Matmenys: 1960x700x900mm•
Tūris: 600 L• Svoris: 130 kg• Ventiliuojamas
šaldymas• Auto...

Novameta šaldomas stalas saladetė FS0-
P101-94/70/90

Įrengimo savybės • Skirta GN 1/3 ir 1/6
indams•Talpina 5 GN 1/6 indus • Pagamintas iš
nerūdijančio plieno• Matmenys: 940x700x900mm•
Tūris: 200 L• Svoris: 70 kg• 1 stalčius GN indams iki
200mm gylio • 1 savaime užsidarančios durelės su 55
mm storio izoliacija• Ventiliuojamas šaldymas•
Automatinis atitirpinimas• Skaitmeninis termostatas•
Automatinis kondensato išgarinimas•...

Modelis:
FS0-P101-94/70/90

Kaina:

1.485,67
EUR

Novameta šaldomas stalas saladetė FS0-
P202-130/70/90

Modelis:
Novameta šaldomas
stalas saladetė FS0-
P202-130/70/90

Kaina:

1.762,97
EUR

rengimo savybės • Skirta GN 1/3 ir 1/6 indams
•Talpina 5 GN 1/6 indus • Pagamintas iš nerūdijančio
plieno• Matmenys: 1300x700x900mm• Tūris: 330 L•
Svoris: 100 kg• 2 stalčiai GN indams iki 200mm gylio
• 2 savaime užsidarančios durelės su 55 mm storio
izoliacija• Ventiliuojamas šaldymas• Automatinis
atitirpinimas• Skaitmeninis termostatas• Automatinis
kondensato išgarinima...

Novameta žemas šaldomas stalas FP0-
P428-213/70/65

Įrengimo savybės •Sukurta palaikyti virtuvės įrangą
ergonomiškai patogiame lygyje • Efektyvi šilumos
izoliacija, mažas energijos suvartojimas • Pagamintas
iš nerūdijančio plieno• Matmenys:
2130x700x650mm• Tūris: 380 L• Svoris: 110 kg• 8
stalčiai GN 1/1 indams iki 150 mm gylio•
Ventiliuojamas šaldymas• Automatinis atitirpinimas•
Skaitmeninis termostatas• Automatinis...

Modelis:
FP0-P428-213/70/65

Kaina:

2.636,59
EUR
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Novameta žemas šaldomas stalas FPS-
P327-200/70/65

Modelis:
FPS-P327-200/70/65

Kaina:

2.464,77
EUR

Įrengimo savybės •Sukurta palaikyti virtuvės įrangą
ergonomiškai patogiame lygyje • Efektyvi šilumos
izoliacija, mažas energijos suvartojimas • Pagamintas
iš nerūdijančio plieno• Matmenys:
2000x700x650mm• Tūris: 280 + 60 L• Svoris: 110
kg• 6 stalčiai GN 1/1 indams iki 150 mm gylio •1
nešaldomas stalčius• Ventiliuojamas šaldymas•
Automatinis atitirpinimas• Ska...

Šaldoma ingredientų vitrina FV0-D1000-100/40/31

Įrengimo savybės • Efektyvi šilumos izoliacija, mažas
energijos suvartojimas • Pagamintas iš nerūdijančio
plieno• Matmenys: 1010x400x306mm• Talpina 3 GN
1/3 indus• Skaitmeninis termostatas• Galingumas:
370W, 230V / 1N /50hz• Temperatūra: +2 +8 °C•
Šaldymo agentas R134a

Modelis:
FV0-D1000-100/40/31

Kaina:

799,81
EUR

Šaldomas stalas SAL903

Modelis:
SAL903

Kaina:

968,00
EUR

Nerūdijančio plieno korpusas3 durys talpa
400LReguliuojamo aukščio grotelės (po vienas
grotelės vienam skyriui)skaitmeninis valdymas
(DIXELL)Ventiliatoriu aušinamasAutomatinis
atitirpimasIšorė ir vidus iš AISI 304 nerūdijančio
plienoZanussi šaldymo kompresoriusŠaldymo agentas
R134A Izoliacijos storis 35 mmReguliuojama
temperatūra: 0 ° to + 10 °Svoris:110 kgVidaus
matmenys: B129...
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