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Vážení zákazníci a obchodní partneři,

právě v ruce držíte katalog chladicích vitrín, pultů a stolů společnosti 
CONTEG Cooling, v němž naleznete to nejlepší z našeho portfolia. 
Ať už se jedná o realizace na míru, nebo o naše standardizované 
produkty, vše vyrábíme s láskou a péčí sobě vlastní. Když jsme 
se rozhodovali, jakou společností chceme být a co je naše 
největší konkurenční výhoda, možnosti byly jasné – můžeme buď 
konkurovat cenou, nebo kvalitou. Jednoznačně jsme si vybrali kvalitu, 
a díky tomu patříme mezi špičku ve svém oboru již od roku 1991. 
Naše produkty můžete vidět v nejlepších gastronomických 
provozech po celé České republice a jsme na ně náležitě pyšní. 

Děkujeme, že zvažujete spolupráci právě s námi a těšíme se, že spolu 
vytvoříme něco opravdu unikátního, jako se spoustou spokojených 
zákazníků před Vámi.

Vít Voláček
spolumajitel společnosti
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Vyrábíme výstavní plochy pro Vaše produkty

Jsme výrobcem vysoce kvalitních chladicích zařízení různých typů 
a designů, která pozdvihnou vzhled každé provozovny a vystavené 
produkty udrží dlouho čerstvé. Díky dlouholetým zkušenostem dobře 
rozumíme požadavkům klientů a jsme si vědomi toho, že každý Vámi 
nazdobený dort, připravený salát, ale i kvalitní maso nebo čerstvé ryby 
si zaslouží tu nejlepší péči a nejefektivnější prezentaci zákazníkům. 
Ať už se jedná o zakázkovou, nebo sériovou výrobu – vždy dodáváme 
kvalitní vitríny s precizním zpracováním, které jsou těmi pravými 
výstavními plochami pro Vaše produkty.
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Inovace

Disponujeme kapacitami ke splnění nejnáročnějších cílů v oblasti 
chlazení a přinášíme do oboru technologicky inovativní řešení. 
Zaměstnáváme odborníky na práci s nerezovým materiálem, 
sklem, kompresorovými agregáty i nejmodernější regulací. 
Jsme přesvědčeni, že pouze cestou neustálých inovací jsme
si schopni udržet stávající pozici a dosáhnout žádoucího
rozvoje na regionálním i mezinárodním trhu.

Tradiční ruční výroba

Jsme ryze česká společnost, jejíž historie sahá až do roku 1991. 
Veškeré produkty vyrábíme tradiční ruční výrobou s důrazem 
na detail, design a kvalitu. Realizace na míru jsou jedny z nejlepších 
na trhu a právem jsou předními odborníky z oblasti gastronomie 
nazývány mistrovskými díly.
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Kompletní služby

Díky vzájemné synergii fi rem ve skupině CONTEG jsme schopni 
realizovat kompletní služby pro zákazníky: poradenství, instalaci, 
fi nancování a záruční i pozáruční servis chladicích a přidružených 
technologií. Realizujeme zakázky v nejrůznějších typech
gastronomických provozů, včetně dodávek „na klíč“.

Individuální přístup

Naše standardní portfolio zahrnuje širokou nabídku chladicích 
zařízení různých typů i designů, nicméně pokud preferujete atypické 
řešení na míru, navrhneme a vyrobíme jej podle Vašich představ. 
Jsme česká rodinná fi rma, která ke každému zákazníkovi přistupuje 
individuálně, se zájmem a snahou vyhovět každému přání. 
Pokud hledáte osobní přístup, jsme tím pravým partnerem pro Vás.
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CHLADICÍ VITRÍNY
Pravidelné tvary, elegantní design a konstrukce vyrobená 
z potravinářského nerezu dělají z chladicích vitrín CONTEG 
spolehlivého a interiérově atraktivního pomocníka
pro prezentaci Vašeho zboží.

Naše vitríny splňují i ty nejnáročnější požadavky dnešních 
provozovatelů gastronomických provozoven a jsou obzvlášť 
vhodné pro uchovávání:

 ▶ Baget a chlebíčků

 ▶ Čokoládových lanýžů a dezertů

 ▶ Dortů a zákusků

 ▶ Masa a uzenin

 ▶ Mražených produktů

 ▶ Pečiva

 ▶ Ryb

 ▶ Salátů

 ▶ Teplé kuchyně

 ▶ Čerstvých těstovin

 ▶ Vína
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Chladicí vitríny CUBUS, KLASIC a MODUS najdete v naší nabídce 
v obslužném i v samoobslužném provedení. Obslužné provedení 
znamená, že přístup do vitríny je ze strany obsluhy provozovny 
pomocí posuvných prosklených dveří s nerezovými průběžnými 
madly. Samoobslužná varianta umožňuje přístup do vitrín přímo 
ze strany zákazníka provozovny pomocí vyklápěcích dvířek, 
která umožní přístup vždy pro danou část. Počet dvířek a jejich 
kombinace se liší na základě výšky a šířky dané vitríny.

Přehled samoobslužných modelů se nachází na straně 52.

OBSLUŽNÉ I SAMOOBSLUŽNÉ
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Chladicí vitrína s podvěšeným agregátem určená k zabudování 
do otvoru v prodejním pultu. Díky větším rozměrům je CUBUS B 
využíván jako centrální bod jakékoliv provozovny, ve které svou 
kapacitou i designem vyhoví i těm nejnáročnějším. 

CUBUS B má prosklené boky i vršek a je konstruován tak, aby bylo 
vidět minimum spojů a celonerezové konstrukce, což zajišťuje 
dobrou přehlednost celého sortimentu. LED osvětlení umístěné 
na každé polici nejen dobře osvětluje vystavené produkty, ale působí 
i jako zajímavý interiérový prvek. Sofi stikovaný systém chlazení 
s automatickým odtáváním udrží veškeré prezentované potraviny 
dlouho čerstvé a bez okorání.

CUBUS B
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Parametry vitrín CUBUS B

CU080750FB CU100750FB CU120750FB CU160750FB CU080773FB CU100773FB CU120773FB

Umístění agregátu podvěšený podvěšený podvěšený podvěšený podvěšený podvěšený podvěšený

Možnost připojení 
na externí agregát ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Digitální termostat 
s regulací teploty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C od +4 °C od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení vestavné vestavné vestavné vestavné vestavné vestavné vestavné

Otvor pro 
zabudování (mm, Š × H) * 760 × 660 960 × 660 1160 × 660 1560 × 660 760 × 660 960 × 660 1160 × 660

Typ chlazení dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic 1 1 1 1 2 2 2

Materiál polic kalené sklo kalené sklo kalené sklo kalené sklo kalené sklo kalené sklo kalené sklo

Rozteč polic (mm) × × × × 180 180 180

Nosnost polic 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Rozměry polic (mm) 688 × 400 888 × 400 1088 × 400 1288 × 400 688 × 400 888 × 400 1088 × 400

Uživatelsky 
nastavitelná výška polic × × × × × × ×
Osvětlení LED LED LED LED LED LED LED

Typ chladiva R407H R407H R407H R407H R407H R407H R407H

Příkon 400 W 560 W 620 W 720 W 400 W 560 W 620 W

Šířka (mm) 800 1000 1200 1600 800 1000 1200

Hloubka (mm) 700 700 700 700 700 700 700

Výška chlazeného 
prostoru (mm)

500 500 500 500 730 730 730

Výška agregátu (mm) 575 575 575 575 575 575 575

Hmotnost 95 kg 130 kg 135 kg 162 kg 105 kg 130 kg 145 kg

  * Pro správné fungování veškerých zabudovaných modelů chladicích vitrín musí být zajištěno proudění vzduchu ke a od kompresoru.
 Standardní provedení je s obslužným typem prodeje, samoobslužnou variantu naleznete na str. 52.
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Samostojná chladicí vitrína určená pro další obložení agregátu 
umístěného ve spodní části. CUBUS F je skvělý doplněk jakéhokoliv 
interiéru právě díky možnosti jeho obložení podle přání a návrhu 
zákazníka. Díky svým větším rozměrům dokáže pojmout velké 
množství vystavovaných potravin.

CUBUS F má prosklené boky i vršek a je konstruován tak, aby bylo 
vidět minimum spojů a celonerezové konstrukce, což zajišťuje 
dobrou přehlednost celého sortimentu. LED osvětlení umístěné na 
každé polici nejen dobře osvětluje vystavené produkty, ale působí 
i jako zajímavý interiérový prvek. Sofi stikovaný systém chlazení 
s automatickým odtáváním udrží veškeré prezentované potraviny 
dlouho čerstvé a bez okorání.

CUBUS F
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Parametry vitrín CUBUS F

CU080713FF CU100713FF CU120713FF CU160713FF

Umístění agregátu dole na podnoží dole na podnoží dole na podnoží dole na podnoží

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓ ✓ ✓

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení samostojné samostojné samostojné samostojné

Typ chlazení dynamické dynamické dynamické dynamické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic 2 2 2 2

Materiál polic kalené sklo kalené sklo kalené sklo kalené sklo

Rozteč polic (mm) 180 180 180 180

Nosnost polic 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Rozměry polic (mm) 688 × 400 888 × 400 1088 × 400 1288 × 400

Uživatelsky nastavitelná výška polic × × × ×
Osvětlení LED LED LED LED 

Typ chladiva R407H R407H R407H R407H

Příkon 400 W 560 W 620 W 940 W

Šířka (mm) 800 1000 1200 1600

Hloubka (mm) 700 700 700 700

Výška (mm) 1300 1300 1300 1300

Výška chlazeného prostoru (mm) 730 730 730 730

Hmotnost 103 kg 138 kg 145 kg 173 kg

   Standardní provedení je s obslužným typem prodeje, samoobslužnou variantu naleznete na str. 52.
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Chladicí vitrína menších rozměrů s podvěšeným agregátem je určena 
pro zabudování do připraveného otvoru v prodejním pultu. Dokáže 
výborně splnit požadavky na uchovávání potravin, ale také doplnit 
design provozovny svým klasickým tvarem.

KLASIC B je opatřen LED osvětlením v bočních sloupcích a izolačními 
dvojskly. Sofi stikovaný systém chlazení s automatickým odtáváním 
udrží veškeré prezentované potraviny dlouho čerstvé a bez okorání.

Kompaktní rozměry vitríny zaručují, že se bez problémů vejde 
i do menších provozů. Vzhledem k možnosti zabudování 
se pohledově využije celá její plocha, a vystavené produkty 
jsou tak viditelné ze všech stran.

KLASIC B
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Parametry vitrín KLASIC B

KL080765FB KL100765FB KL120765FB

Umístění agregátu podvěšený podvěšený podvěšený

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓ ✓

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení vestavné vestavné vestavné

Otvor pro zabudování (mm, Š × H) * 405 × 415 405 × 415 405 × 415

Typ chlazení statické statické statické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic 2 2 2

Materiál polic kalené sklo kalené sklo kalené sklo

Rozteč polic (mm) 165 165 165

Nosnost polic 20 kg 20 kg 20 kg

Rozměry polic (mm) 722 × 350
722 × 400 

922 × 350
922 × 400

1122 × 350
1122 × 400

Uživatelsky nastavitelná výška polic ✓ ✓ ✓

Osvětlení LED LED LED

Typ chladiva R290/R134A R290/R134A R290/R134A

Příkon 205 W 240 W 255 W

Šířka (mm) 800 1000 1200

Hloubka (mm) 500/700 500/700 500/700

Výška chlazeného prostoru (mm) 650 650 650

Výška agregátu (mm) 325 325 325

Hmotnost 82 kg 100 kg 110 kg

  * Pro správné fungování veškerých zabudovaných modelů chladicích vitrín musí být zajištěno proudění vzduchu ke a od kompresoru.
 Standardní provedení je s obslužným typem prodeje, samoobslužnou variantu naleznete na str. 52.
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Chladicí vitrína s možností volby agregátu vlevo, nebo vpravo. 
KLASIC S je menší vitrína klasických tvarů s moderním zpracováním, 
která se hodí pro umístění na prodejní pult, nebo na stůl. Díky svým 
menším rozměrům se snadno přemisťuje, a proto je vhodná i pro 
stánkový prodej, např. na trzích a festivalech.

Klasický kompaktní design vitríny, s možností zvolit si umístění 
agregátu, se hodí do mnoha typů provozoven. Dobrou viditelnost 
uvnitř vystavených produktů zajišťuje LED podsvícení umístěné 
v bočních sloupcích.

KLASIC S
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Parametry vitrín KLASIC S

KL100765FR KL120765FR KL100765FL KL120765FL

Umístění agregátu vpravo vpravo vlevo vlevo

Možnost připojení na externí agregát × × × ×
Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení stolní stolní stolní stolní

Typ chlazení statické statické statické statické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic 2 2 2 2

Materiál polic kalené sklo kalené sklo kalené sklo kalené sklo

Rozteč polic (mm) 165 165 165 165

Nosnost polic 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Rozměry polic (mm) 722 × 350
722 × 400

922 × 350
922 × 400

722 × 350
722 × 400

922 × 350
922 × 400

Uživatelsky nastavitelná výška polic ✓ ✓ ✓ ✓

Osvětlení LED LED LED LED

Typ chladiva R290/R134A R290/R134A R290/R134A R290/R134A

Příkon 240 W 255 W 240 W 255 W

Šířka chlazeného prostoru (mm) 800 1000 800 1000

Šířka agregátu (mm) 200 200 200 200

Hloubka (mm) 500/700 500/700 500/700 500/700

Výška (mm) 650 650 650 650

Hmotnost 82 kg 100 kg 82 kg 100 kg

   Standardní provedení je s obslužným typem prodeje, samoobslužnou variantu naleznete na str. 52.
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Chladicí vitrína pravidelných tvarů s podvěšeným agregátem určená 
k zabudování do připraveného otvoru ve stole, nebo prodejním 
pultu. MODUS B dokáže nejen splnit požadavky na uchování potravin, 
ale svým moderním tvarem a LED podsvícením vhodně doplní i design 
provozovny. Zabudovaná varianta umožňuje pohledově využít celé 
plochy vitríny tak, že jsou vystavené produkty viditelné ze všech stran.

MODUS B
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Parametry vitrín MODUS B

MO080565FB MO100565FB MO120565FB

Umístění agregátu podvěšený podvěšený podvěšený

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓ ✓

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení vestavné vestavné vestavné

Otvor pro zabudování (mm, Š × H) * 405 × 415 405 × 415 405 × 415

Typ chlazení statické statické statické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic 2 2 2

Materiál polic kalené sklo kalené sklo kalené sklo

Rozteč polic (mm) 165 165 165

Nosnost polic 20 kg 20 kg 20 kg

Rozměry polic (mm) 722 × 300 922 × 300 1122 × 300

Uživatelsky nastavitelná výška polic ✓ ✓ ✓

Osvětlení LED LED LED

Typ chladiva R290/R134A R290/R134A R290/R134A

Příkon 200 W 210 W 300 W

Šířka (mm) 800 1000 1200

Hloubka (mm) 500 500 500

Výška chlazeného prostoru (mm) 650 650 650

Výška agregátu (mm) 325 325 325

Hmotnost 74 kg 82 kg 99 kg

  * Pro správné fungování veškerých zabudovaných modelů chladicích vitrín musí být zajištěno proudění vzduchu ke a od kompresoru.
 Standardní provedení je s obslužným typem prodeje, samoobslužnou variantu naleznete na str. 52.
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Chladicí vitrína pro prezentaci a uchovávání čokoládových lanýžů 
s podvěšeným agregátem je určena pro zabudování do připraveného 
otvoru v prodejním pultu. Díky možnosti zabudování je pro zákazníky 
viditelná celá výstavní část, která je podsvícena LED osvětlením 
a doplní každý interiér.

MODUS C má dynamický systém chlazení, který v kombinaci 
s nastavenou teplotou určenou pro prezentaci a uchovávání 
čokoládových lanýžů a pralinek zabraňuje předčasnému osychání 
čokolády, a naopak ji udržuje lesklou a čerstvou po delší dobu.

MODUS C
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Parametry vitrín MODUS C

MO080565FC MO100565FC MO120565FC

Umístění agregátu podvěšený podvěšený podvěšený

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓ ✓

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +12 °C od +12 °C od +12 °C

Provedení k zabudování k zabudování k zabudování

Otvor pro zabudování (mm, Š × H) * 405 × 415 405 × 415 405 × 415

Typ chlazení dynamické dynamické dynamické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic 2 2 2

Materiál polic kalené sklo kalené sklo kalené sklo

Rozteč polic (mm) 165 165 165

Nosnost polic 20 kg 20 kg 20 kg

Rozměry polic (mm) 722 × 300 922 × 300 1122 × 300

Uživatelsky nastavitelná výška polic ✓ ✓ ✓

Osvětlení LED LED LED

Typ chladiva R290/R134A R290/R134A R290/R134A

Příkon 200 W 210 W 300 W

Šířka (mm) 800 1000 1200

Hloubka (mm) 500 500 500

Výška chlazeného prostoru (mm) 650 650 650

Výška agregátu (mm) 325 325 325

Hmotnost 74 kg 82 kg 99 kg

  * Pro správné fungování veškerých zabudovaných modelů chladicích vitrín musí být zajištěno proudění vzduchu ke a od kompresoru.
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Chladicí vitrína s agregátem umístěným v horní části a systémem 
chlazení přizpůsobeným pro prezentaci a uchovávání čokoládových 
lanýžů a pralinek. MODUS P je určen k přímému umístění na prodejní 
pult, nebo na stůl. Díky svým menším rozměrům se snadno přemisťuje, 
a proto je vhodný i pro stánkový prodej např. na trzích a festivalech.

Velkoplošný horní výparník v kombinaci s dynamickým chlazením 
udržují objem vitríny vychlazený na stabilní teplotu, a zabraňují 
tak předčasnému osychání čokoládových lahůdek, které udrží dlouho 
krásně čerstvé a lesklé. Vitrína má moderní design s LED podsvícením, 
které nabízí dobrou viditelnost interiéru.

MODUS P
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Parametry vitrín MODUS P

MO080585FP MO100585FP MO120585FP

Umístění agregátu nahoře nahoře nahoře

Možnost připojení na externí agregát × × ×
Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +12 °C od +12 °C od +12 °C

Provedení stolní stolní stolní

Typ chlazení dynamické dynamické dynamické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic 2 2 2

Materiál polic kalené sklo kalené sklo kalené sklo

Rozteč polic (mm) 165 165 165

Nosnost polic 20 kg 20 kg 20 kg

Rozměry polic (mm) 722 × 300 922 × 300 1122 × 300

Uživatelsky nastavitelná výška polic ✓ ✓ ✓

Osvětlení LED LED LED

Typ chladiva R290/R134A R290/R134A R290/R134A

Příkon 200 W 210 W 300 W

Šířka (mm) 800 1000 1200

Hloubka (mm) 500 500 500

Výška chlazeného prostoru (mm) 650 650 650

Výška agregátu (mm) 200 200 200

Hmotnost 74 kg 82 kg 99 kg
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Chladicí vitrína s možností volby agregátu vlevo, nebo vpravo. 
MODUS S je menší vitrína, která je určena k přímému umístění 
na prodejní pult, nebo na stůl. Díky svým menším rozměrům 
se snadno přemisťuje, a proto je vhodná i pro stánkový prodej, 
např. na trzích a festivalech.

Design vitríny se hodí do každé provozovny a LED podsvícení 
nabízí dobrou viditelnost uvnitř umístěných produktů. Možnost 
zvolit si stranu s agregátem je také velikou výhodou.

MODUS S
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Parametry vitrín MODUS S

MO100565FR MO120565FR MO100565FL MO120565FL

Umístění agregátu vpravo vpravo vlevo vlevo

Možnost připojení na externí agregát × × × ×
Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení stolní stolní stolní stolní

Typ chlazení statické statické statické statické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic 2 2 2 2

Materiál polic kalené sklo kalené sklo kalené sklo kalené sklo

Rozteč polic (mm) 165 165 165 165

Nosnost polic 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Rozměry polic (mm) 722 × 300 922 × 300 722 × 300 922 × 300

Uživatelsky nastavitelná výška polic ✓ ✓ ✓ ✓

Osvětlení LED LED LED LED

Typ chladiva R290/R134A R290/R134A R290/R134A R290/R134A

Příkon 200 W 210 W 200 W 210 W

Šířka chlazeného prostoru (mm) 800 1000 800 1000

Šířka agregátu (mm) 200 200 200 200

Hloubka (mm) 500 500 500 500

Výška (mm) 650 650 650 650

Hmotnost 74 kg 82 kg 99 kg 110 kg

   Standardní provedení je s obslužným typem prodeje, samoobslužnou variantu naleznete na str. 52.
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Chladicí vitrína s agregátem umístěným v horní části. MODUS T 
je menší vitrína, která je určena k přímému umístění na prodejní pult, 
nebo na stůl. Díky svým menším rozměrům se snadno přemisťuje, 
a proto je vhodná i pro stánkový prodej, např. na trzích a festivalech.

Velkoplošný horní výparník v kombinaci s dynamickým chlazením 
udržují objem vitríny vychlazený na stabilní teplotu, a zabraňují tak 
předčasnému osychání vystavených potravin. Vitrína má moderní 
design s LED podsvícením, které nabízí dobrou viditelnost interiéru.

MODUS T
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Parametry vitrín MODUS T

MO080585FT MO100585FT MO120585FT

Umístění agregátu nahoře nahoře nahoře

Možnost připojení na externí agregát × × ×
Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení stolní stolní stolní

Typ chlazení dynamické dynamické dynamické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic 2 2 2

Materiál polic kalené sklo kalené sklo kalené sklo

Rozteč polic (mm) 165 165 165

Nosnost polic 20 kg 20 kg 20 kg

Rozměry polic (mm) 722 × 300 922 × 300 1122 × 300

Uživatelsky nastavitelná výška polic ✓ ✓ ✓

Osvětlení LED LED LED

Typ chladiva R290/R134A R290/R134A R290/R134A

Příkon 200 W 210 W 300 W

Šířka (mm) 800 1000 1200

Hloubka (mm) 500 500 500

Výška chlazeného prostoru (mm) 650 650 650

Výška agregátu (mm) 200 200 200

Hmotnost 74 kg 82 kg 99 kg

   Standardní provedení je s obslužným typem prodeje, samoobslužnou variantu naleznete na str. 52.
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2 × 2 – 2 sloupce × 2 řady

2 × 3 – 2 sloupce × 3 řady

3 × 2 – 3 sloupce × 2 řady

3 × 3 – 3 sloupce × 3 řady

Počet dvířek v jednotlivých kombinacích:

SAMOOBSLUŽNÉ VARIANTY VITRÍN 
CUBUS, KLASIC a MODUS

Katalogové číslo Počet polic Počet dvířek Rozměry (mm) Umístění agregátu

CUBUS B Š H V

CU080773FBL2F 2 2 × 3 800 700 730 podvěšený

CU100773FBL2G 2 3 × 3 1000 700 730 podvěšený

CU120773FBL2G 2 3 × 3 1200 700 730 podvěšený

CU100795FBL2K 3 3 × 4 1000 700 950 podvěšený

CU120795FBL2K 3 3 × 4 1200 700 950 podvěšený

CUBUS F
CU080713FFR2F 2 2 × 3 800 700 1 300 dole na podnoží

CU100713FFR2G 2 3 × 3 1000 700 1 300 dole na podnoží

CU120713FFR2G 2 3 × 3 1200 700 1 300 dole na podnoží

CU080715FFR2J 3 2 × 4 800 700 1 500 dole na podnoží

CU100715FFR2K 3 3 × 4 1000 700 1 500 dole na podnoží

CU120715FFR2K 3 3 × 4 1200 700 1 500 dole na podnoží

KLASIC B
KL080765FB2F10 2 2 × 3 800 700 650 podvěšený

KL100765FB2G10 2 3 × 3 1000 700 650 podvěšený

KL120765FB2G10 2 3 × 3 1200 700 650 podvěšený

KLASIC S
KL100765FR2G10 2 3 × 3 1000 700 650 vpravo

KL120765FR2G10 2 3 × 3 1200 700 650 vpravo

KL100765FL2G10 2 3 × 3 1000 700 650 vlevo

KL120765FL2G10 2 3 × 3 1200 700 650 vlevo

MODUS B
MO080565FB2F10 2 2 × 3 800 500 650 podvěšený

MO100565FB2G10 2 3 × 3 1000 500 650 podvěšený

MO120565FB2G10 2 3 × 3 1200 500 650 podvěšený

MODUS S
MO100565FR2F10 2 2 × 3 1000 500 650 vpravo

MO120565FR2G10 2 3 × 3 1200 500 650 vpravo

MO100565FL2F10 2 2 × 3 1000 500 650 vlevo

MO120565FL2G10 2 3 × 3 1200 500 650 vlevo

MODUS T
MO080585FT2F10 2 2 × 3 800 500 650 nahoře

MO100585FT2G10 2 3 × 3 1000 500 650 nahoře

MO120585FT2G10 2 3 × 3 1200 500 650 nahoře
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DEZERTIA
Vysoká chladicí vitrína určená pro prezentaci dortů a zákusků s agregátem umístěným ve spodní části. 
DEZERTIA je prosklená ze všech stran, což umožňuje dobrý přehled všech vystavených produktů. 

Efektně umístěné skleněné police jsou prakticky neviditelné z pohledu zákazníka, ale ze strany u obsluhy 
jsou dobře přístupné a snadno výškově nastavitelné. LED osvětlení je umístěno ve všech čtyřech rozích vitríny.  
Sofi stikovaný systém chlazení s automatickým odtáváním udrží veškeré prezentované potraviny dlouho
čerstvé a bez okorání.

DE060620F110 DE060620F120

Umístění agregátu dole dole

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C

Provedení samostojné samostojné

Typ chlazení dynamické dynamické

Materiál  nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓

Nožičky ✓ ×
Kolečka × ✓

Demontovatelná dvířka × ×
Standardní počet polic 4 4

Materiál polic sklo sklo

Nosnost polic 15 kg 15 kg

Rozměry polic 450 × 424 450 × 424

Uživatelsky nastavitelná výška polic ✓ ✓

Osvětlení LED LED

Typ chladiva R600 R600

Příkon 350 W 350 W

Šířka (mm) 600 600

Hloubka (mm) 600 600

Výška chlazeného prostoru (mm) 1455 1455

Výška agregátu (mm) 545 545

Hmotnost 170 kg 170 kg
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ELEGANT
Přístěnná otevřená vitrína, která je připravena k dalšímu obložení dle interiéru provozovny. Tato vitrína 
je vhodná pro přímý prodej.

ELEGANT má LED osvětlení umístěné nad každou policí a prosklené boky. Sofi stikovaný systém chlazení 
s automatickým odtáváním udrží veškeré prezentované potraviny dlouho čerstvé a bez okorání.
Noční roleta zabraňuje unikání chladného vzduchu ve chvílích, kdy se vitrína nevyužívá.

EL120B16FF03 EL120B20FF14

Umístění agregátu externí dole

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C

Provedení samostojné samostojné

Typ chlazení dynamické dynamické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓

Noční roleta ✓ ✓

Standardní počet polic 3 4

Materiál polic sklo sklo

Rozteč polic (mm) 250 250

Nosnost polic 20 kg 20 kg

Rozměry polic (mm) 2× 1100 × 480
1× 1100 × 380

2× 1100 × 480 
2× 1100 × 380

Osvětlení LED LED

Typ chladiva dle přání zákazníka R407H

Příkon 150 W 950 W

Šířka (mm) 1200 1200

Hloubka (mm) 740 740

Výška chlazeného prostoru (mm) 1200 1400

Výška (mm) 1600 2000

Hmotnost 198 kg 250 kg
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Prostorná chladicí vitrína s variabilním systémem polic, háků, tyčí 
a speciálních držáků je určena pro prezentaci a uchovávání masa, 
ryb nebo sýrů. Tato varianta je určena k napojení na externí agregát.

GENERUS má prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly 
a izolačním dvojsklem. Osvětlení je umístěno v horní části vitríny. 
GENERUS nabízí i možnost propojení několika vitrín v přehledný 
prezentační systém, kdy v každé z nich lze nastavit jinou teplotu 
nebo využít jiného příslušenství. Sofi stikovaný systém chlazení 
s automatickým odtáváním udrží veškeré prezentované potraviny 
dlouho čerstvé a bez okorání. 

GENERUS
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Parametry vitrín GENERUS

GE104513FS GE124513FS GE154513FS GE204513FS

Umístění agregátu externí externí externí externí

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +2 °C od +2 °C od +2 °C od +2 °C

Provedení nástěnné nástěnné nástěnné nástěnné

Typ chlazení statické statické statické statické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic volitelný sortiment volitelný sortiment volitelný sortiment volitelný sortiment

Osvětlení osvětlení
v horní části

osvětlení
v horní části

osvětlení
v horní části

osvětlení
v horní části

Příkon 650 W 800 W 950 W 1550 W

Šířka (mm) 1000 1200 1500 2000

Hloubka (mm) 450 450 450 450

Výška (mm) 1300 1300 1300 1300

Hmotnost 120 kg 123 kg 125 kg 130 kg

Příslušenství *

Tyč + 10 ks háků

Jekl + 15 ks uzenářských trnů

Nerezová roštová police + konzole

Nerezová police pro GN s konzolí – šikmá 

Nerezová police pro GN s konzolí – rovná 

Nosná tyč

Masový S – hák

Masový hák – litý leštěný

Trn na uzeniny

Boční zářivkové osvětlení

Zadní krycí lišty (1 pár)

* Příslušenství není součástí vitríny.
   Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce.
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Prostorná chladicí vitrína s variabilním systémem polic, háků, tyčí 
a speciálních držáků je určena pro prezentaci a uchovávání masa, 
ryb nebo sýrů. Tato varianta má agregát umístěný v horní části.

GENERUS T má prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly 
a izolačním dvojsklem. Osvětlení je umístěno v horní části vitríny. 
GENERUS T nabízí i možnost propojení několika vitrín v přehledný 
prezentační systém, kdy v každé z nich lze nastavit jinou teplotu, 
nebo využít jiného příslušenství. Sofi stikovaný systém chlazení 
s automatickým odtáváním udrží veškeré prezentované potraviny 
dlouho čerstvé a bez okorání.

GENERUS T

62 63



Parametry vitrín GENERUS T

GE104516FT GE124516FT GE154516FT GE204516FT

Umístění agregátu nahoře nahoře nahoře nahoře

Možnost připojení na externí agregát × × × ×
Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení nástěnné nástěnné nástěnné nástěnné

Typ chlazení statické statické statické statické

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓ ✓ ✓

Posuvná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓

Demontovatelná dvířka ✓ ✓ ✓ ✓

Standardní počet polic volitelný sortiment volitelný sortiment volitelný sortiment volitelný sortiment

Osvětlení osvětlení
v horní části

osvětlení
v horní části

osvětlení
v horní části

osvětlení
v horní části

Typ chladiva R407H R407H R407H R407H

Příkon 850 W 1060 W 1320 W 1970 W

Šířka (mm) 1000 1200 1500 2000

Hloubka (mm) 450 450 450 450

Výška (mm) 1550 1550 1550 1550

Hmotnost 125 kg 128 kg 130 kg 135 kg

Příslušenství *

Tyč + 10 ks háků

Jekl + 15 ks uzenářských trnů

Nerezová roštová police + konzole

Nerezová police pro GN s konzolí – šikmá 

Nerezová police pro GN s konzolí – rovná 

Nosná tyč

Masový S – hák

Masový hák – litý leštěný

Trn na uzeniny

Boční zářivkové osvětlení

Zadní krycí lišty (1 pár)

* Příslušenství není součástí vitríny.
   Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce.

64 65



SORBETIA
Samostojná elegantní celonerezová vitrína určená pro prezentaci a skladování zmrzliny. Prosklené boky 
a strop zaručují maximální viditelnost obsahu a izolační dvojsklo udržuje uvnitř vitríny stabilní teplotu.

Vitrína je uzpůsobena k ukládání zmrzlin do gastronádob, které lze snadno vyjmout kvůli doplňování 
sortimentu a údržbě. Spodní část vitríny je určena k obložení dle interiéru provozovny.

SO160A09FF

Umístění agregátu dole

Možnost připojení na externí agregát ✓ 

Digitální termostat s regulací teploty ✓

Regulace teploty od -20 °C

Provedení samostojné

Typ čelní

Typ chlazení dynamické

Osvětlení LED

Materiál nerez/sklo

Typ chladiva R407H

Příkon 2650 W

Šířka (mm) 1600

Hloubka (mm) 960

Výška (mm) 1250

Hmotnost 255 kg

Ilustrační celonerezové obložení 

66 67



Samostojná elegantní celonerezová vitrína chladicí na bázi 
přefukovaného vzduchu, vhodná pro prezentaci potravin jako 
jsou šunky, mořské plody, ryby, sýry, dorty atd.

Ze strany u obsluhy se nachází pracovní plocha na odkládání 
nástrojů nebo na balení potravin. Vitrínu lze nakombinovat 
i s rohovým dílem, a tak vytvořit celý prodejní kout, nebo rohový pult.

ULTIMA
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UL080A09FFA1 UL120A09FFA1 UL180A09FFA1 UL0B0B09FFD1*

Typ rovný rovný rovný rohový

Umístění agregátu dole dole dole ve vedlejší jednotce

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓ ✓ ✓

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení samostojné samostojné samostojné samostojné

Typ chlazení dynamické dynamické dynamické dynamické

Osvětlení LED LED LED LED

Materiál nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo nerez/sklo

Typ chladiva R407H R407H R407H R407H

Příkon (W) 650 750 950 650

Šířka (mm) 800 1200 1800 1160

Hloubka (mm) 960 960 960 1160

Výška (mm) 1250 1250 1250 1250

Hmotnost 150 kg 170 kg 230 kg 140 kg

* Rohovou variantu nelze zakoupit samostatně. Agregát umístěn v navazujícím rovném díle.

Parametry vitrín ULTIMA
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VA6420FG VA6420FN

Umístění agregátu dole dole

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓

Způsob chlazení kompresorové kompresorové

Typ kompresoru frekvenčně řízený frekvenčně řízený

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C

Provedení samostojné samostojné

Typ chlazení dynamické dynamické

Materiál  nerez/sklo nerez/sklo

Izolační dvojskla ✓ ✓

Pravá/levá varianta dveří ✓ ✓

Standardní počet polic 8 8

Materiál polic dřevo dřevo

Rozteč polic (mm) 200 200

Nosnost polic 15 kg 15 kg

Rozměry polic 500 × 170 500 × 170

Uživatelsky nastavitelná výška polic ✓ ✓

LED osvětlení na dálkové ovládání ✓ ✓

Typ chladiva R600 R600

Příkon 150 W 150 W

Šířka (mm) 610 595

Hloubka (mm) 385 385

Výška (mm) 2000 2000

Hmotnost 168 kg 143 kg

Volně stojící chladicí skříň, která je určena pro skladování sýrů a uzenin. Díky důmyslnému systému chlazení 
se teplota uvnitř skříně pohybuje dle daného nastavení tak, aby zajistila optimální prostředí pro vybrané 
potraviny a zároveň je izolovala od nepříznivých venkovních vlivů.

Konstrukce je řešena s citem pro ten nejmenší detail a s důrazem na maximální funkčnost. Vestavěné 
elegantní LED osvětlení na dálkové ovládání dovoluje měnit teplotu a intenzitu světla tak, aby vše ladilo 
s okolním prostředím. Chladicí skříň VARIUS je dodávána s celonerezovými, nebo skleněnými boky a svým 
úzkým profi lem se hodí do každého gastronomického provozu i domácnosti. 

VARIUS 6420 FG/FN
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CHLADICÍ PULTY A STOLY

V široké nabídce společnosti CONTEG Cooling jsou také chladicí 
pulty a stoly, které jsou určeny k zabudování do restauračních 
a barových pultů, samoobslužných výdejních linek a hotelových 
výdejních pultů.

74 75



Chladicí pult, který je určen k zabudování do servírovacích 
a prodejních pultů. Chladicí plocha je zasazena lehce pod okraj 
pultu a chlazení je instalováno po celém obvodu, čímž dosahuje 
výborných chladicích vlastností.

BISTRO může být napojeno na odpad a vybaveno výpustným 
kohoutem pro snadnější údržbu a širší použití. Obvykle je využíváno 
v cukrárnách pro prezentaci a uchovávání dortů a zákusků, 
má ale daleko širší využití. V kombinaci se skleněným obložením 
je určené i pro uchovávání sýrů a uzenin a díky podsazené chladicí 
ploše jej lze vysypat ledem, a použít i pro čerstvé ryby.

BISTRO
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Parametry chladicích pultů BISTRO

BI090802F21 BI130802F31 BI170802F41

Umístění agregátu podvěšený podvěšený podvěšený

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓ ✓

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení vestavné vestavné vestavné

Otvor pro zabudování (mm, Š × H) * 896 × 768 1306 × 768 1716 × 768

Typ chlazení statické statické statické

Materiál nerez nerez nerez

Typ chladiva R407H R407H R407H

Příkon 560 W 640 W 900 W

Šířka (mm) 920 1330 1740

Hloubka (mm) 792 792 792

Výška bez agregátu, včetně lemu (mm) 210 210 210

Výška agregátu (mm) 390 390 390

Hmotnost 51 kg 63 kg 76 kg

* Pro správné fungování veškerých zabudovaných modelů chladicích pultů musí být zajištěno proudění vzduchu ke a od kompresoru.
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Chlazená deska LONGIS chladí celým svým povrchem, a je tak ideálním 
pomocníkem při bufetovém výdeji potravin, nebo do přímého prodeje.

Obvykle je model instalován do výdejních pultů, samoobslužných 
zón a oddělení přípravy studených pokrmů hotelových 
a restauračních kuchyní.

LONGIS
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Parametry chlazené desky LONGIS

LO086505FL LO126505FL LO186505FL

Umístění agregátu podvěšený podvěšený podvěšený

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓ ✓

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od +4 °C od +4 °C od +4 °C

Provedení vestavné vestavné vestavné

Otvor pro zabudování (mm, Š × H)* 405 × 415 405 × 415 405 × 415

Typ chlazení statické kontaktní statické kontaktní statické kontaktní

Materiál nerez nerez nerez

Typ chladiva R290 R290 R290

Příkon 360 W 560 W 640 W

Šířka (mm) 800 1200 1800

Hloubka (mm) 650 650 650

Výška bez agregátu (mm) 50 50 50

Výška agregátu (mm) 390 390 390

Hmotnost 29 kg 37 kg 46 kg

* Pro správné fungování veškerých zabudovaných modelů chlazených desek musí být zajištěno proudění vzduchu ke a od kompresoru.
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Chlazená vana TABIS má instalovaný chladicí systém po celém svém 
obvodu pro zajištění maximální efektivity chlazení. Do chlazené 
vany je možné při použití odpovídajícího příslušenství umístit 
i gastronádoby, přičemž chladicí systém je navržený tak, aby zajistil 
stejnou teplotu potravin v horních i dolních částech gastronádob. 

TABIS může být napojen na odpad a vybaven výpustným kohoutem 
pro snadnější údržbu a širší použití. Obvykle je instalován do výdejních 
pultů, samoobslužných zón a oddělení přípravy studených pokrmů 
hotelových a restauračních kuchyní.

TABIS
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Parametry chlazených van TABIS

TA050703F11 TA080703F11 TA110703F11 TA150703F11

Umístění agregátu podvěšený podvěšený podvěšený podvěšený

Možnost připojení na externí agregát ✓ ✓ ✓ ✓

Digitální termostat s regulací teploty ✓ ✓ ✓ ✓

Regulace teploty od 0 °C od 0 °C od 0 °C od 0 °C

Provedení vestavné vestavné vestavné vestavné

Otvor pro zabudování (mm, Š × H) * 461 × 666 796 × 666 1131 × 666 1466 × 666

Typ chlazení statické kontaktní statické kontaktní statické kontaktní statické kontaktní

Materiál nerez nerez nerez nerez

Typ chladiva R290 R290 R290 R290

Příkon 250 W 250 W 360 W 360 W

Šířka (mm) 477 812 1147 1482

Hloubka (mm) 682 682 682 682

Výška bez agregátu, včetně lemu (mm) 335 335 335 335

Výška agregátu (mm) 325 325 325 325

Výška chlazeného prostoru (mm) 280 280 280 280

Hmotnost 29 kg 38 kg 45 kg 54 kg

* Pro správné fungování veškerých zabudovaných modelů chlazených van musí být zajištěno proudění vzduchu ke a od kompresoru.

Příslušenství **

Perforované plato GN 1/1

Podpěra pro uchycení GN a plat (1 ks)

Lišty pro uchycení GN

Příčka GN 1/1 (1 ks)

** Příslušenství není součástí chlazené vany. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce.
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ZOLA B
Profesionální celonerezový chladicí stůl s agregátem ve spodní části. Chladicí stůl slouží jako pult pro přípravu 
potravin, ale zároveň také jako místo pro chlazení a uchovávání ryb, uzenin, nebo balených potravin, které lze 
umístit do šesti vysokokapacitních zásuvek z potravinářského nerezu. 

ZO130709FB206

Umístění agregátu dole

Možnost připojení na externí agregát ✓ 

Digitální termostat s regulací teploty ✓

Regulace teploty od +2 °C

Automatické odtávání ✓

Provedení samostojné

Počet zásuvek 6

Samozavírací dveře ✓

Nucený oběh vzduchu ✓

Typ chlazení dynamické

Osvětlení ×
Materiál nerez

Typ chladiva R290A

Příkon 350 W

Šířka (mm) 1300

Hloubka (mm) 700

Výška (mm) 900

Hmotnost 125 kg
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ZOLA S
Profesionální celonerezový chladicí stůl s agregátem na pravé/levé straně. Chladicí stůl slouží jako pult 
pro přípravu potravin, ale zároveň také jako místo pro chlazení a uchovávání ryb, nápojů, uzenin, gastronádob, 
nebo balených potravin, které lze umístit do čtyř vysokokapacitních zásuvek z potravinářského nerezu. 

ZO130709FL304

Umístění agregátu na straně

Možnost připojení na externí agregát ✓ 

Digitální termostat s regulací teploty ✓

Regulace teploty od +2 °C

Automatické odtávání ✓

Provedení samostojné

Počet zásuvek 4

Samozavírací dveře ✓

Nucený oběh vzduchu ✓

Typ chlazení dynamické

Osvětlení ×
Materiál nerez

Typ chladiva R290A

Příkon 350 W

Šířka (mm) 1300

Hloubka (mm) 700

Výška (mm) 900

Hmotnost 135 kg
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CHLADICÍ VITRÍNY, PULTY 
A STOLY NA MÍRU

Naše zakázková výroba se zaměřuje na výrobu chladicích zařízení 
do atypických či rozměrově nestandardních prostorů a chladicích 
vitrín na specifi cké potraviny, které se uchovávají v nestandardních 
teplotních podmínkách. Při zachování všech kvalitativních parametrů 
tak vzniká jedinečné zařízení, které dokonale spojuje požadavky 
na estetické provedení a optimální využití daného prostoru.
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PROČ SI VYBRAT CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ NA MÍRU

Barevné provedení
Chladicí zařízení CONTEG lze barevně přizpůsobit interiéru povrchovou 
úpravou nerezu nebo výběrem obkladů jako dřevo, kámen, jiné kovy apod.

Specifi cká teplota
Chladicí zařízení CONTEG lze konstruovat dle specifi ckých teplotních 
potřeb zákazníka. Například k uchovávání teplých pokrmů, mražených 
pokrmů nebo pokrmů, které se skladují v jiných než standardních 
teplotách, jako jsou pralinky, sýry nebo čerstvé saláty.

Osvětlení
Nabízíme různé varianty elegantního LED osvětlení, které nejen že učiní 
každou chladicí vitrínu přehlednou, ale může být zvolena barva 
dle interiéru provozovny.

Atypické rozměry
Chladicí zařízení CONTEG lze umístit do jakýchkoliv prostor. Při jejich 
navrhování vždy zohledňujeme přání a možnosti našich zákazníků.

Možnost připojení na externí agregát
V případě, že je potřeba ušetřit prostor, nebo je propojeno více jednotek, 
je možné chladicí zařízení CONTEG připojit na externí agregát.
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Chladicí vitrína CUBUS ve stylové 
poděbradské restauraci 
La Mama Cucina.

V Merhautově pekařství v pražském 
OC Fénix naleznete chladicí vitríny 
CUBUS, které jsou využívány ke skladování 
a prezentaci čerstvých zákusků a dortů.

Italská restaurace a lahůdkářství 
BAZAR Klánovice využívá pro prezentaci 
a servírování své nabídky chladicí 
vitrínu ULTIMA.

Řeznictví a bistro Naše maso od známé 
sítě Ambiente využívá chladicí vitríny 
GENERUS pro prezentaci čerstvého 
masa a uzenin.

LOVING HUT ve své pražské provozovně 
využívá chlazenou vitrínu ULTIMA 
pro uchovávání a prezentaci zákusků 
a dortů.

BISTRO KLÁNOVICE a chladicí vitrína 
CUBUS, která je obložená ve stejném 
dekoru jako vedle umístěna chladicí 
vitrína ULTIMA.
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Prodejna čerstvých ryb a chlazeného zboží Seafood
v centru Prahy využívá pro prezentaci a uchovávání 
rybích salátů, sýrů, uzenin a dalších středomořských 
dobrot přístěnné chlazené vitríny ELEGANT.

Cukrář Skála a na míru realizované chladicí 
pulty s teplotou optimalizovanou pro prezentaci 
a uchovávání čokoládových lanýžů, pralinek 
a dalších čokoládových skvostů.  

Hypermarket Globus v Ústí nad Labem zvolil pro sekci 
Sýry a Ryby naše řešení. Rybí pult je navržen na míru 
s ochrannou zónou proti narážejícím vozíkům nakupujících. 
Půlkulatý tvar je ergonomicky přizpůsoben obsluze.

V Globusu jsou sýry uloženy ve speciálních boxech 
s chlazením přizpůsobeným různým druhům sýrů. 
Uvnitř boxů jsou umístěny pojezdy, které zajišťují 
snadné přemisťování a manipulaci se zbožím.

V rámci luxusní restaurace La Bottega 
Linka naleznete chladicí vitríny 
GENERUS pro prezentaci čerstvého 
masa a ryb.
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V našem portfoliu naleznete nejen širokou nabídku chladicích vitrín, pultů a stolů, 
ale také vinotéky určené jak pro profesionální, tak i domácí použití. Více informací 
naleznete v katalogu Vinotéky, který si vyžádejte u svého obchodního zástupce.

Jsme tu pro Vás, kdykoliv nás můžete kontaktovat na emailu info@conteg-cooling.cz nebo telefonicky na čísle
+420 608 878 529. Díky neustálým inovacím a výzkumu stále přibývají do naší nabídky nové produkty i realizace.
Sledujte nás na webových stránkách, Facebooku nebo Instagramu, a vždy tak budete mít přehled o všech novinkách.

Veškeré parametry uvedené v tomto katalogu platí při maximální okolní teplotě 25 °C a maximální relativní vlhkosti okolního prostředí 60 %. 
Ačkoliv byl tento katalog připraven, zkompletován a zkontrolován s největší možnou péčí, CONTEG Cooling s.r.o. nemůže přebírat žádnou 
odpovědnost za případné nepřesnosti nebo opomenutí v této publikaci uvedené. V důsledku neustálého vývoje a pokroku si CONTEG Cooling s.r.o. 
rovněž vyhrazuje právo na změnu detailů a technických specifi kací výrobků uvedených v této publikaci. Takové změny ani tiskové omyly nemohou 
zakládat žádný nárok na odškodnění. Veškeré obrázky uvedené v této publikaci jsou pouze ilustrační. Součástí Bistra Kaprova jsou naše produkty 

CUBUS využívány k prezentaci baleného 
i čerstvého zboží a třízónová vinotéka WINIUS, 
v níž jsou skladována bílá a červená vína a sekty.
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CONTEG Cooling s.r.o.
Q Park Měšice – Budova Q5, Nádražní 203/9

250 64 Měšice, Czech Republic

+420 315 819 600
+420 608 878 529

info@conteg-cooling.cz
www.conteg-cooling.cz
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