Firma RAPA to jeden z wiodących producentów
mebli chłodniczych w Polsce. Działalność
produkcyjną rozpoczęła w 1996 roku w Lublinie.
Od 2005 roku Fabryka Mebli Chłodniczych RAPA
zajmuje teren ponad 14 700 mkw.
Rozpoznawalność i popularność marki RAPA wiąże
się z wysoką bezawaryjnością, precyzją wykonania,
funkcjonalnością, energooszczędnością produkowanych urządzeń oraz nienaganną estetyką i prostotą obsługi. Wszystkie produkowane meble
chłodnicze pozostają pod ciągłą kontrolą pod
względem bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami w kraju i w Europie, o czym świadczy certyﬁkat zgodności CE wydany przez Polskie
Centrum Badań i Certyﬁkacji oraz atest higieniczny
PZH.
Szeroka oferta urządzeń chłodniczych umożliwia
efektywne wykorzystanie każdej powierzchni
sklepowej.
Firma RAPA dba o ochronę środowiska. Produkowane urządzenia chłodnicze wytwarzane są za
pomocą najnowszych technologii. Zastosowane
materiały nadają się do powtórnego przetworzenia,
a czynnik chłodniczy nie ma niszczącego wpływu
na powłokę ozonową. Przy sprzedaży nowych mebli
chłodniczych, stare urządzenia można przekazać do
recyklingu.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz
stałej kontroli, wszystkie urządzenia chłodnicze
RAPA w zależności od modelu posiadają dwuletnią
lub trzyletnią gwarancję.
Swój dotychczasowy sukces Firma zawdzięcza
wysoko wykwaliﬁkowanej kadrze pracowniczej,
co w połączeniu ze stałymi inwestycjami zapewnia
ﬁrmie stały rozwój. Ciągłe doskonalenie i innowacyjność mebli chłodniczych oraz zwiększanie
asortymentu pozwala klientom na większą elastyczność w doborze urządzeń, i umożliwia ich dopasowania pod względem funkcjonalności i kolorystki do indywidualnego wyglądu lokalu handlowego. Stała kontrola jakości produkcji, ciągły nadzór
logistyczny oraz rozbudowana na terenie całego
kraju sieć dystrybucyjna pozwala na utrzymanie
nieprzekraczalnych dwutygodniowych terminów
realizacji zamówień na standardowe urządzenia.
Firma RAPA odzwierciedla te wartości, które oferuje klientom: solidność i niezawodność. A sieci
dystrybucyjne służą fachowym doradztwem
i pomocą.
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www.rapa.pl
e-mail: rapa@rapa.lublin.pl

Opis
symboli
szaf chłodniczych
zapleczowych

SCh – szafa chłodnicza
Z – zapleczowa, drzwi skrzydłowe
ZR – zapleczowa, drzwi rozsuwane
2D – jednokomorowa dwudrzwiowa
3D – dwukomorowa trzydrzwiowa
NW – nierdzewne wnętrze
NZ – nierdzewny korpus
2N – nierdzewne wnętrze i korpus
W – wentylator
AD – agregat dolny
AG – agregat górny
3 kl. – 3 klasa klimatyczna
4 kl. – 4 klasa klimatyczna

Zastosowanie:

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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dla handlu

dla gastronomii

dla cukierni

dla hoteli

dla medycyny

dla reklamy

www.rapa.pl
e-mail: rapa@rapa.lublin.pl

SZAFY Z WENTYLATOREM

EKOLOGICZNY CZYNNIK
CHŁODNICZY R-290

ZAMKI DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I ROZSUWANYCH

W wybranych modelach
możliwe jest zamontowanie
wentylatorów - system
wymuszonego obiegu
powietrza.

We wszystkich szafach
z serii ecoline zastosowany jest
bezpieczny dla środowiska,
zmniejszający zużycie energii
czynnik chłodniczy R-290

Istnieje możliwość zamontowania do drzwi skrzydłowych i rozsuwanych
zamków, zabezpieczających urządzenie przed dostępem osób
nieupoważnionych.

ELEKTRONICZNY REGULATOR
TEMPERATURY WYPOSAŻONY
W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE PLASTYFIKOWANE
LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

REGULOWANE NOGI

Wszystkie modele wyposażone są
w łatwy w obsłudze regulator
temperatury. Regulator zaopatrzony
jest w alarm dźwiękowy i wizualny
zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyﬁkowanych.
Istnieje możliwość zamontowania półek plastyﬁkowanych z gęstą siatką
lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek,
zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

Regulacja nóg, poprzez wkręcenie
lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19),
pozwala na łatwe poziomowanie
urządzenia.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze
zapleczowe
z serii
AGREGAT DOLNY

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS
I WNĘTRZE SZAFY

MALOWANY KORPUS NA
KOLOR RAL ZE WZORNIKA RAPA

PŁATNE PRZEDŁUŻENIE
GWARANCJI

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif”.
Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro”.

Korpus szafy z serii ecoline
w standardzie jest malowany
na dowolnie wybrany
kolor RAL ze wzornika RAPA.

* Przy zakupie szafy z serii
ecoline możliwe jest płatne
przedłużenie gwarancji na
okres 4 lub 5 lat.

4lata

gwarancji**

5lat

gwarancji**

KOMPLET 4 KÓŁEK OBROTOWYCH
LUB REGULOWANYCH NÓG KWASOODPORNYCH

FILTR PRZECIWPYŁKOWY
(WIELOKROTNEGO UŻYTKU)

ŁATWY DOSTĘP
DO SKRAPLACZA

Wszystkie modele szaf dodatkowo można wyposażyć w komplet
kół obrotowych lub regulowanych nóg kwasoodpornych.

Zamontowanie ﬁltra zapobiega
wnikaniu zanieczyszczeń
w głąb skraplacza. Łatwy montaż
i demontaż za pomocą uchwytów
magnetycznych, pozwala na jego
szybkie oczyszczenie pod bieżącą
wodą.

Utrzymanie skraplacza
w czystości gwarantuje
długoletnią, bezawaryjną
eksploatację szaf chłodniczych.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe z serii

SCh-Z/625, 725, 825
jednokomorowe

z agregatem dolnym
model Z

SCh-Z/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

500
620

2000

1500

kolory korpusu

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C
4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:
Ekologiczny
czynnik chłodniczy

R-290
Mniejsze zużycie energii
do 30 %
(w stosunku do urządzeń
z czynnikiem HFC)

Możliwość płatnego
przedłużenia gwarancji
do 4 lub 5 lat

730

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Parametry:

Wartości:
62,5; 72,5; 82,5 cm
120; 140; 160 cm
73 cm
200 cm
50,5; 60,5; 70,5 cm
2 x 50,5; 2 x 60,5; 2 x 70,5 cm
62 cm
150 cm
449 l, 535 l, 621 l
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-290
180 W (3 kl.) / 200 W (4 kl.)
250 W (3 kl.) / 350 W (4 kl.)
automatyczne

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
szer. jednokomorowe
Agregat wewnętrzny
szer. dwukomorowe
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
głębokość
Dno komory przechowalniczej wykonane
wysokość
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi stalowe skrzydłowe
szer. wnętrza jednokomorowe
Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
szer. wnętrza dwukomorowe
Elektroniczny regulator temperatury
głębokość wnętrza
z wyświetlaczem od strony
wysokość wnętrza
obsługi, zakres nastawy:
-3°C ÷ +13°C
pojemność użytkowa jednokomorowe
Komplet półek regulowanych,
pojemność użytkowa dwukomorowe
standardowych wraz ze wspornikami
zasilanie
(5 półek w szafie jednokomorowej,
10 półek w szafie dwukomorowej)
czynnik chłodniczy (HC)
Korpus malowany na kolor RAL
moc znamionowa jednokomorowe
ze wzornika RAPA
moc znamionowa dwukomorowe
Kratka wentylacyjna zamykana
odszranianie
na magnes
Możliwość przełożenia drzwi
w szafach jednokomorowych
Nogi regulowane
Pojemnik na skropliny

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafa chłodnicza zapleczowa z serii
model Z/W

z agregatem dolnym z wentylatorem

SCh-Z/1600/W
dwukomorowa
kolory korpusu

Korzyści dla Ciebie:
Chłodzenie wymuszone

500

2000

1450

(z wentylatorem)

620

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

Ekologiczny
czynnik chłodniczy

R-290
Mniejsze zużycie energii
do 30 %
(w stosunku do urządzeń
z czynnikiem HFC)

Możliwość płatnego
przedłużenia gwarancji
do 4 lub 5 lat

730

Wyposażenie standardowe:
1. 3 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie wymuszone
(dynamiczne, z wentylatorem)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi stalowe, skrzydłowe
6. Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
7. Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL
ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. Nogi regulowane
12. Pojemnik na skropliny

Wartości:
160 cm
73 cm
200 cm
2 x 70,5 cm
62 cm
145 cm
802 l
230 V / 50 Hz
R-290
280 W (3 kl.)
1419 kWh / rok
D
automatyczne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność netto
zasilanie
czynnik chłodniczy (HC)
moc znamionowa
roczne zużycie energii
klasa energetyczna
odszranianie

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe z serii

z agregatem dolnym
model ZR

SCh-ZR/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

1500

1980

kolory korpusu

500
620

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C
4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:
Ekologiczny
czynnik chłodniczy

R-290
Mniejsze zużycie energii
do 30 %
(w stosunku do urządzeń
z czynnikiem HFC)

Możliwość płatnego
przedłużenia gwarancji
do 4 lub 5 lat

745

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi stalowe, rozsuwane
Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor RAL
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana
na magnes
Nogi regulowane
Pojemnik na skropliny

Wartości:
120; 140; 160 cm
74,5 cm
198 cm
2 x 50,5; 2 x 60,5; 2 x 70,5 cm
62 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-290
390 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)
automatyczne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HC)
moc znamionowa
odszranianie

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe z serii

z agregatem dolnym

Przykładowa kolorystyka i wykończenie
w szafach chłodniczych zapleczowych z serii ecoline

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-Z/...

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-ZR/...

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-Z/...

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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SZAFY Z WENTYLATOREM

EKOLOGICZNY CZYNNIK
CHŁODNICZY R-290

ZAMKI DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I ROZSUWANYCH

W wybranych modelach
możliwe jest zamontowanie
wentylatorów - system
wymuszonego obiegu
powietrza.

We wszystkich szafach
z serii ecoline zastosowany jest
bezpieczny dla środowiska,
zmniejszający zużycie energii
czynnik chłodniczy R-290.

Istnieje możliwość zamontowania do drzwi skrzydłowych i rozsuwanych
zamków, zabezpieczających urządzenie przed dostępem osób
nieupoważnionych.

ELEKTRONICZNY REGULATOR
TEMPERATURY WYPOSAŻONY
W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE PLASTYFIKOWANE
LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

NAKŁADKA PERFOROWANA
NA PÓŁKĘ

Wszystkie modele wyposażone są
w łatwy w obsłudze regulator
temperatury. Regulator wyposażony
jest w alarm dźwiękowy i wizualny
zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyﬁkowanych.
Istnieje możliwość zamontowania półek plastyﬁkowanych z gęstą siatką
lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek,
zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

Na półkę możliwe jest wykonanie
nakładki perforowanej ze stali
nierdzewnej „ szlif”.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze
zapleczowe
z serii
AGREGAT GÓRNY

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS
I WNĘTRZE SZAFY

MALOWANY KORPUS NA
KOLOR RAL ZE WZORNIKA RAPA

PŁATNE PRZEDŁUŻENIE
GWARANCJI

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif”.
Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro”.
W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania
uszczelek drzwi gorącymi gazami.

Korpus szafy z serii ecoline
w standardzie jest malowany
na dowolnie wybrany
kolor RAL ze wzornika RAPA.

* Przy zakupie szafy z serii
ecoline możliwe jest płatne
przedłużenie gwarancji na
okres 4 lub 5 lat.

4lata

gwarancji**

5lat

gwarancji**

REJESTRATOR
TEMPERATURY

PODSTAWA POD SKRZYNKI
I DN0 SZAFY ZE STALI
NIERDZEWNEJ „LUSTRO”

REGULOWANE NOGI

AUTOMATYCZNE
ODPAROWANIE SKROPLIN

Możliwe jest wyposażenie
urządzenia w bezprzewodowy
rejestrator temperatury USB.

Do szaf o szerokościach 82,5 cm
i 160 cm możliwe jest wykonanie
podstawy pod skrzynki.
Dno wewnątrz szafy wykonane
jest ze stali nierdzewnej „lustro”.
Wszystkie szafy posiadają
bezprogowe komory.

Regulacja nóg, poprzez wkręcenie
lub wykręcenie nóg (klucz płaski 27),
pozwala na łatwe poziomowanie
urządzenia.

Szafy wyposażone są w system
automatycznego odparowania
skroplin za pomocą grzałki PTC.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe z serii

SCh-Z/625, 725, 825/AG
jednokomorowe

z agregatem górnym
model Z/AG

SCh-Z/1200, 1400, 1600/AG
dwukomorowe
kolory korpusu

730

1500

2020

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

500
620

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Parametry:

Wartości:
62,5; 72,5; 82,5 cm
120; 140; 160 cm
73 cm
202 cm
50,5; 60,5; 70,5 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
484 l / 577 l / 670 l
968 l / 1154 l / 1340 l
230 V / 50 Hz
R-290
190 W (3 kl.) / 290 W (4 kl.)
370 W (3 kl.) / 430 W (4 kl.)
automatyczne

szer. jednokomorowe
3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
szer. dwukomorowe
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
głębokość
Dno komory przechowalniczej wykonane
wysokość
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi stalowe, skrzydłowe
szer. wnętrza jednokomorowe
Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
szer. wnętrza dwukomorowe
Elektroniczny regulator temperatury
głębokość wnętrza
z wyświetlaczem od strony
wysokość wnętrza
obsługi, zakres nastawy:
-3°C ÷ +13°C
pojemność użytkowa jednokomorowe
Komplet półek regulowanych,
pojemność użytkowa dwukomorowe
standardowych wraz ze wspornikami
zasilanie
(5 półek w szafie jednokomorowej,
czynnik chłodniczy (HC)
10 półek w szafie dwukomorowej)
Korpus malowany na kolor RAL
moc znamionowa jednokomorowe
ze wzornika RAPA
moc znamionowa dwukomorowe
Możliwość przełożenia drzwi w szafach
odszranianie
jednokomorowych
Nogi regulowane
System automatycznego odparowania
skroplin

Korzyści dla Ciebie:
Ekologiczny
czynnik chłodniczy

R-290
Mniejsze zużycie energii
do 30 %
(w stosunku do urządzeń
z czynnikiem HFC)

Możliwość płatnego
przedłużenia gwarancji
do 4 lub 5 lat

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafa chłodnicza zapleczowa z serii
model Z/AG/W

z agregatem górnym z wentylatorem

4 KL. SCh-Z/1400/AG/W
dwukomorowa
kolory korpusu

730

Korzyści dla Ciebie:
Chłodzenie wymuszone

1450

2020

(z wentylatorem)

500

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Wyposażenie standardowe:

R-290
Mniejsze zużycie energii
do 30 %
(w stosunku do urządzeń
z czynnikiem HFC)

620

1. 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie wymuszone
(dynamiczne, z wentylatorem)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi stalowe, skrzydłowe
6. Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
7. Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL
ze wzornika RAPA
10. Nogi regulowane
11. Pojemnik na skropliny

Ekologiczny
czynnik chłodniczy

Możliwość płatnego
przedłużenia gwarancji
do 4 lub 5 lat

Wartości:
140 cm
73 cm
202 cm
2x60,5
62 cm
145 cm
750 l
230 V / 50 Hz
R-290
380 W (4 kl.)
1617 kWh / rok
F
automatyczne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność netto
zasilanie
czynnik chłodniczy (HC)
moc znamionowa
roczne zużycie energii
klasa energetyczna
odszranianie

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe z serii

z agregatem górnym
model ZR/AG

SCh-ZR/1200, 1400, 1600/AG
dwukomorowe
kolory korpusu

1500

2020

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

500
620

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:
Ekologiczny
czynnik chłodniczy

R-290
Mniejsze zużycie energii
do 30 %
(w stosunku do urządzeń
z czynnikiem HFC)

Możliwość płatnego
przedłużenia gwarancji
do 4 lub 5 lat

745

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi stalowe, rozsuwane
Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor RAL
ze wzornika RAPA
Nogi regulowane
System automatycznego odparowania
skroplin

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HC)
moc znamionowa
odszranianie

Wartości:
120; 140; 160 cm
74,5 cm
202 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
968 l / 1154 l / 1340 l
230 V / 50 Hz
R-290
430 W (3 kl.) / 520 W (4 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe z serii

z agregatem górnym

Przykładowa kolorystyka i wykończenie
w szafach chłodniczych zapleczowych z serii ecoline

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-Z/.../AG

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-ZR/.../AG

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-Z/.../AG

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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ZAMKI DO DRZWI UCHYLNYCH I ROZSUWANYCH

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE PLASTYFIKOWANE
LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Istnieje możliwość zamontowania do drzwi skrzydłowych i rozsuwanych
zamków, zabezpieczających urządzenie przed dostępem osób
nieupoważnionych.

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyﬁkowanych.
Istnieje możliwość zamontowania półek plastyﬁkowanych z gęstą siatką
lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek,
zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

ELEKTRONICZNY REGULATOR
TEMPERATURY WYPOSAŻONY
W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

PODSTAWA POD SKRZYNKI
I DN0 SZAFY ZE STALI
NIERDZEWNEJ „LUSTRO”

KOMPLET 4 KÓŁEK OBROTOWYCH
LUB REGULOWANYCH NÓG KWASOODPORNYCH

Wszystkie modele wyposażone są
w łatwy w obsłudze regulator
temperatury. Regulator zaopatrzony
jest w alarm dźwiękowy i wizualny
zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

Do szaf o szerokościach 82,5 cm
i 160 cm możliwe jest wykonanie
podstawy pod skrzynki.
Dno wewnątrz szafy wykonane
jest ze stali nierdzewnej „lustro”.
Wszystkie szafy posiadają
bezprogowe komory.

Wszystkie modele szaf dodatkowo można wyposażyć w komplet
kół obrotowych lub regulowanych nóg kwasoodpornych.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze
zapleczowe,
standardowe
AGREGAT DOLNY

2lata

**
gwarancji
*

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS
I WNĘTRZE SZAFY

PROWADNICE NA POJEMNIKI GN LUB PÓŁKI

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif”.
Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro”.
W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania
uszczelek drzwi gorącymi gazami.

W modelach szaf chłodniczych Z, o szerokościach 82,5 cm
i 160 cm, istnieje możliwość wykonania prowadnic
na pojemniki GN (1/1, 1/2, 1,3, 2/3) lub półki.

REGULOWANE NOGI

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
ODPAROWANIA SKROPLIN

FILTR PRZECIWPYŁKOWY
(WIELOKROTNEGO UŻYTKU)

ŁATWY DOSTĘP
DO SKRAPLACZA

Regulacja nóg, poprzez wkręcenie
lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19),
pozwala na łatwe poziomowanie
urządzenia.

Możliwe jest zamontowanie
automatycznego odparowania
skroplin. Skropliny z odtajania
zostają automatycznie
odparowane za pomocą
grzałki PTC.

Zamontowanie ﬁltra zapobiega
wnikaniu zanieczyszczeń
w głąb skraplacza. Łatwy montaż
i demontaż za pomocą uchwytów
magnetycznych, pozwala na jego
szybkie oczyszczenie pod bieżącą
wodą.

Utrzymanie skraplacza
w czystości gwarantuje
długoletnią, bezawaryjną
eksploatację szaf chłodniczych.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem dolnym
model Z, Z/2D

SCh-Z/625, 725, 825
jednokomorowe

SCh-Z/625, 725, 825/2D
jednokomorowe

620

500

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

620

730
Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi stalowe, skrzydłowe w SCh-Z/...;
Drzwi stalowe, skrzydłowe, dzielone
w SCh-Z/.../2D
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 5 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Możliwość przełożenia drzwi
Nogi regulowane
Pojemnik na skropliny

2000

1500

695

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

695

500

2000

1500

kolor korpusu

730
Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Wartości:
62,5; 72,5; 82,5 cm
73 cm
200 cm
50,5; 60,5; 70,5 cm
62 cm
150 cm
449 l, 535 l, 621 l
230 V / 50 Hz
R-507
280 W (3 kl.) / 290 W (4 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
(model SCh-Z)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem dolnym
modele Z, Z/3D

SCh-Z/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

SCh-Z/1200, 1400, 1600/3D
dwukomorowe

620

500

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

620

730
Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi stalowe skrzydłowe w SCh-Z/...;
Drzwi stalowe skrzydłowe,
jedno skrzydło dzielone w SCh-Z/.../3D
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Możliwość wyboru strony montażu drzwi
dzielonych w SCh-Z/.../3D
Nogi regulowane
Pojemnik na skropliny

2000

1500

695

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

695

500

2000

1500

kolor korpusu

730
Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Wartości:
120; 140; 160 cm
73 cm
200 cm
2x50,5; 2x 60,5; 2x 70,5 cm
62 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-507
440 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
(model SCh-Z)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem dolnym
model ZR

SCh-ZR/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

1500

1980

kolor korpusu

500

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

620

745

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Wyposażenie standardowe:
3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi stalowe, rozsuwane
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Nogi regulowane
Pojemnik na skropliny

Wartości:
120; 140; 160 cm
74,5 cm
198 cm
2x50,5; 2x 60,5; 2x 70,5 cm
62 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-507
440 W (3 kl.) / 480 W (4 kl.)
automatyczne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe z agregatem dolnym

Przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej
w szafach zapleczowych z agregatem dolnym

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-Z/.../NW

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-Z/.../NZ

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-ZR/.../2N

Wnętrze szafy obejmuje ścianki, dno komory przechowalniczej, wewnętrzną część drzwi i osłonę parownika. Do wnętrza szafy nie zalicza się listew
i półek. Korpus nie obejmuje zawiasów, klamek, ram drzwi i nóżek.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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MALOWANY KORPUS NA
KOLOR BIAŁY ZE WZORNIKA RAPA

ZAMKI DO DRZWI UCHYLNYCH I ROZSUWANYCH

NAKŁADKA PERFOROWANA
NA PÓŁKĘ

Korpusy szaf zapleczowowych,
standardowych są malowane
na kolor RAL 9003.

Istnieje możliwość zamontowania do drzwi skrzydłowych i rozsuwanych
zamków, zabezpieczających urządzenie przed dostępem osób
nieupoważnionych.

Na półkę możliwe jest wykonanie
nakładki perforowanej ze stali
nierdzewnej „ szlif”.

ELEKTRONICZNY REGULATOR
TEMPERATURY WYPOSAŻONY
W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE, PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Wszystkie modele wyposażone są
w łatwy w obsłudze regulator
temperatury. Regulator zaopatrzony
jest w alarm dźwiękowy i wizualny
zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyﬁkowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek
plastyﬁkowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową
cyrkulację powietrza.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze
zapleczowe,
standardowe
AGREGAT GÓRNY

2lata

**
gwarancji
*

SCh-Z/1200, 1400, 1600/3D
dwukomorowe
* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS
I WNĘTRZE SZAFY

PROWADNICE NA POJEMNIKI GN LUB PÓŁKI

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif”.
Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro”.
W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania
uszczelek drzwi gorącymi gazami.

W modelach szaf chłodniczych Z, o szerokościach 82,5 cm
i 160 cm, istnieje możliwość wykonania prowadnic
na pojemniki GN (1/1, 1/2, 1,3, 2/3) lub półki.

REJESTRATOR
TEMPERATURY

PODSTAWA POD SKRZYNKI, DN0 SZAFY ZE STALI
NIERDZEWNEJ „LUSTRO” I REGULOWANE NOGI

AUTOMATYCZNE
ODPAROWANIE SKROPLIN

Możliwe jest wyposażenie
urządzenia w bezprzewodowy
rejestrator temperatury USB.

Do szaf o szerokościach 82,5 cm i 160 cm możliwe jest wykonanie
podstawy pod skrzynki. Dno wewnątrz szafy wykonane jest ze stali
nierdzewnej „lustro”. Wszystkie szafy posiadają bezprogowe komory.
Regulacja nóg, poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 27),
pozwala na łatwe poziomowanie urządzenia.

Szafy wyposażone są w system
automatycznego odparowania
skroplin za pomocą grzałki PTC.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem górnym
modele Z/AG, Z/AG/2D

SCh-Z/625, 725, 825/AG
jednokomorowe

SCh-Z/625, 725, 825/AG/2D
jednokomorowe
kolor korpusu

730

730

620

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi stalowe, skrzydłowe w SCh-Z/.../AG
Drzwi stalowe, skrzydłowe, dzielone
w SCh-Z/.../AG/2D
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 5 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Możliwość przełożenia drzwi
Nogi regulowane
System automatycznego odparowania
skroplin

Wartości:
62,5; 72,5; 82,5 cm
73 cm
202 cm
50,5; 60,5; 70,5 cm
62 cm
150 cm
484 l, 577 l, 670 l
230 V / 50 Hz
R-507
260 W (3 kl.) / 300 W (4 kl.)
automatyczne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

695
500
620

695

500

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

2020

1500

2020

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
(model SCh-Z/AG)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem górnym
modele Z/AG, Z/AG/3D

SCh-Z/1200, 1400, 1600/AG
dwukomorowe

SCh-Z/1200, 1400, 1600/AG/3D
dwukomorowe
kolor korpusu

730

730

620

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Wyposażenie standardowe:
3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi stalowe skrzydłowe w SCh-Z/.../AG;
Drzwi stalowe skrzydłowe,
jedno skrzydło dzielone w SCh-Z/.../AG/3D
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz z wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Możliwość wyboru strony montażu drzwi
dzielonych w SCh-Z/.../AG/3D
Nogi regulowane
System automatycznego odparowania
skroplin

Wartości:
120; 140; 160 cm
73 cm
202 cm
2x50,5; 2x 60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
968 l, 1154 l, 1340 l
230 V / 50 Hz
R-507
420 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)
automatyczne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

695
500
620

695

500

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

2020

1500

2020

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
(model SCh-Z/AG)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem górnym
model ZR/AG

SCh-ZR/1200, 1400, 1600/AG
dwukomorowe

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

1500

2020

kolor korpusu

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

500
620

745
Wyposażenie standardowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi stalowe, rozsuwane
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Nogi regulowane
System automatycznego odparowania
skroplin

Wartości:
120; 140; 160 cm
74,5 cm
202 cm
2x50,5;2 x 60,5; 2x 70,5 cm
62 cm
150 cm
968 l, 1154 l, 1340 l
230 V / 50 Hz
R-507
470 W (3 kl.) / 590 W (4 kl.)
automatyczne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
(model SCh-Z/AG)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze zapleczowe z agregatem górnym

Przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej
w szafach zapleczowych z agregatem górnym

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-Z/.../AG/NW

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-Z/.../AG/NZ

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-ZR/.../AG/2N

Wnętrze szafy obejmuje ścianki, dno komory przechowalniczej, wewnętrzną część drzwi i osłonę parownika. Do wnętrza szafy nie zalicza się listew
i półek. Korpus nie obejmuje zawiasów, klamek, ram drzwi i nóżek.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Porównanie
wyposażenia
standardowego
w szafach
chłodniczych
zapleczowych

Szafy chłodnicze
standardowe

2

lata
gwarancji**

Szafy chłodnicze
z serii

3

lata
gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

lp.

Wyposażenie standardowe

1

3 klasa klimatyczna

2

4 klasa klimatyczna

3

Agregat wewnętrzny

4

Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)

5

Chłodzenie wymuszone (dynamiczne, z wentylatorem)

6

Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej ”lustro”

7

Drzwi stalowe, rozsuwane

8

Drzwi stalowe, skrzydłowe

9

Drzwi stalowe, skrzydłowe, dzielone

10

Drzwi stalowe, skrzydłowe, jedno skrzydło dzielone

11

Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290

12

Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C

13

Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami

14

Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami

15

Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA

16

Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA

17

Kratka wentylacyjna zamykana na magnes

18

Możliwość przełożenia drzwi

19

Możliwość wyboru strony montażu drzwi dzielonych

20

Nogi regulowane

21

Pojemnik na skropliny

22

System automatycznego odparowania skroplin
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modele zapleczowe AD

lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

jednokomorowe

modele zapleczowe AD standardowe

modele zapleczowe AG
jednokomorowe

dwukomorowe

jednokomorowe

dwukomorowe

Z

Z

Z/1600/
W

ZR

Z/AG

Z/AG

P
P
P

P
P
P

P
–

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
–

P
–

P
–

P
–

P
–

P
–

P
P
–

P
–

P
P
–
P

P
–

P
–

P
–

P
–
–

P
–
–
P
P
P
–
–

P
–
–
P
P
P
–
–

P
P
–
–
–

P
–
–

P
–
–

P
–
–

P
–
–
–

P
P
P
–
–

P
P
–

P
P
P
–
–

P
P
P
–
–

P
P
P
–
–

P

P
P
–
–

P
–
P
–

P
–
–
–

P
–

P
P
–

P
–

P
–

P
–
–
–
P

P
–
–
–

P
P
–

P
P
–
–
P
P
–

P

P

P
–

Z

Z

Z/1600/
W

ZR

Z/AG

Z/AG

Z/1400/
AG/W

P
P
–
P
–
P
P
P
–

P
–

P
–
–
P

P
–

modele zapleczowe AG standardowe
jednokomorowe

dwukomorowe

Z/1400/
AG/W

ZR/AG

Z

Z…/2D

Z

Z…/3D

ZR

Z/AG

–

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
–

P
–

P
–

P
–

P
–

P

P
–

P
–
–

P
–

P
–
–
–

P
–
–
–

P
–
–
P
–

P
P
–

P
P
–

P
P
–

P
–

Z…/AG/2D

Z/AG

Z…/AG/3D

ZR/AG

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
–

P
–

P
–

P
–

P
–

P
–

P
P
–
–
–
–

P
–

P
–
–

P
–
P
–
–
–

P
–
–
–
P
–

P
P
–
–
–
–

P
–

P
–

P
P
–
–

P
P
–
–

P
P
–

P
P
–

P
P
–

P
–

P
–

P
–
–
–
–

P
–
–
–
P

P
–
–
–
–

P
–

P
–

P
–

P
–

P
–
–
–

P
P
–

P
P
–

P
–

P
–

P
P
–
P
–

P
P
–

P
–
–

P
–
P

P
–
–

P
P
–

P
P
–

P
P
–

P
P
–

P
–

P

P
P
–

ZR/AG

Z

Z…/2D

Z

Z…/3D

ZR

Z/AG

P
–

P
–

P
–
–
–
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dwukomorowe

P

P
–
–

P

P

P

P

Z…/AG/2D

Z/AG

Z…/AG/3D

ZR/AG

str. 08 - 13

str. 14 - 19

str. 20 - 25

Szafy chłodnicze
zaplaczowe
z serii ecoline
- agregat dolny -

Szafy chłodnicze
zaplaczowe
z serii ecoline
- agregat górny -

Szafy chłodnicze
zaplaczowe,
standardowe
- agregat dolny -

str. 26 - 31

str. 32 - 33

str. 38 - 41

Szafy chłodnicze
zaplaczowe,
standardowe
- agregat górny -

Porównanie
wyposażenia standardowego
szaf chłodniczych
zapleczowych

Szafy chłodnicze
jednostronnie przeszklone
z serii ecoline
- agregat dolny -

str. 42 - 47

str. 48 - 53

Szafy chłodnicze
jednostronnie przeszklone,
standardowe
- agregat dolny -

SPIS
TREŚCI

Szafy chłodnicze
jednostronnie przeszklone,
standardowe
- agregat górny -

str. 54 - 55

str. 60 - 69

str. 70 - 73

Porównanie
wyposażenia standardowego
szaf chłodniczych
jednostronnie przeszklonych

Szafy chłodnicze
dwustronnie przeszklone,
standardowe
- agregat dolny -

Szafy chłodnicze
dwustronnie przeszklone
standardowe
- agregat górny -

str. 74 - 75

str. 76 - 77

str. 78

Porównanie
wyposażenia standardowego
szaf chłodniczych
dwustronnie przeszklonych

Wyposażenie dodatkowe
i akcesoria
do szaf chłodniczych

Wzornik
RAPA

Dział obsługi klienta:
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SZAFY
CHŁODNICZE
JEDNOSTRONNIE
PRZESZKLONE

Z SERII ECOLINE
z agregatem
dolnym

STANDARDOWE
z agregatem
dolnym i górnym

Dział szaf chłodniczych
na www.rapa.pl
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Indeks obrazkowy
szaf chłodniczych jednostronnie przeszklonych

SCh-S/625, 725, 825
ecoline

SCh-S/1200, 1400, 1600
ecoline

SCh-SR/1200, 1400, 1600
ecoline

SCh-S/625, 725, 825

str. 40

str. 40

str. 41

str. 44

SCh-S/625, 725, 825/2D

SCh-S/1200, 1400, 1600

SCh-S/1200, 1400, 1600/3D

SCh-SR/1200, 1400, 1600

str. 44

str. 45

str. 45

str. 46

SCh-S/625, 725, 825/AG

SCh-S/625, 725, 825/AG/2D

SCh-S/1200, 1400, 1600/AG

SCh-S/1200, 1400, 1600/AG/3D

str. 50

str. 50

str. 51

str. 51

SCh-SR/1200, 1400, 1600/AG
str. 52

Dział obsługi klienta:
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Opis
symboli
szaf chłodniczych
jednostronnie
przeszklonych

SCh – szafa chłodnicza
S – jednostronnie przeszklona, drzwi skrzydłowe
SR – jednostronnie przeszklona, drzwi rozsuwane
2D – jednokomorowa dwudrzwiowa
3D – dwukomorowa trzydrzwiowa
NW – nierdzewne wnętrze
NZ – nierdzewny korpus
2N – nierdzewne wnętrze i korpus
AD – agregat dolny
AG – agregat górny
3 kl. – 3 klasa klimatyczna
4 kl. – 4 klasa klimatyczna

Zastosowanie:

dla handlu

dla gastronomii

dla hoteli

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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dla reklamy

dla cukierni

DRZWI PRZESZKLONE
SKRZYDŁOWE LUB ROZSUWANE,
SZKŁO HARTOWANE

EKOLOGICZNY CZYNNIK
CHŁODNICZY R-290

PODŚWIETLANE DIODAMI LED, KOLOROWE WYKOŃCZENIE FRONTU
URZĄDZENIA

Drzwi wykonane są z szyb
zespolonych, hartowanych
obustronnie, niskoemisyjnych.
Drzwi skrzydłowe posiadają
uszczelką magnetyczną wciskaną.

We wszystkich szafach
z serii ecoline zastosowany jest
bezpieczny dla środowiska,
zmniejszający zużycie energii
czynnik chłodniczy R-290

Szafy jednostronnie przeszklone z serii ecoline posiadają podświetlane
diodami LED, kolorowe górne lub pionowe wykończenie frontu
urządzenia. Wybór kolorów wykończenia ze wzornika RAPA.

ELEKTRONICZNY REGULATOR
TEMPERATURY WYPOSAŻONY
W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE PLASTYFIKOWANE
LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

REGULOWANE NOGI

Wszystkie modele wyposażone są
w łatwy w obsłudze regulator
temperatury. Regulator zaopatrzony
jest w alarm dźwiękowy i wizualny
zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyﬁkowanych.
Istnieje możliwość zamontowania półek plastyﬁkowanych z gęstą siatką
lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek,
zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

Regulacja nóg, poprzez wkręcenie
lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19),
pozwala na łatwe poziomowanie
urządzenia.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze
jednostronnie
przeszklone
z serii
AGREGAT DOLNY

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS
I WNĘTRZE SZAFY

MALOWANY KORPUS NA
KOLOR RAL ZE WZORNIKA RAPA

PŁATNE PRZEDŁUŻENIE
GWARANCJI

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif”.
Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro”.
W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania
uszczelek drzwi gorącymi gazami.

Korpus szafy z serii ecoline
w standardzie jest malowany
na dowolnie wybrany
kolor RAL ze wzornika RAPA.

* Przy zakupie szafy z serii
ecoline możliwe jest płatne
przedłużenie gwarancji na
okres 4 lub 5 lat.

4lata

gwarancji**

5lat

gwarancji**

KOMPLET 4 KÓŁEK OBROTOWYCH
LUB REGULOWANYCH NÓG KWASOODPORNYCH

FILTR PRZECIWPYŁKOWY
(WIELOKROTNEGO UŻYTKU)

ŁATWY DOSTĘP
DO SKRAPLACZA

Wszystkie modele szaf dodatkowo można wyposażyć w komplet
kół obrotowych lub regulowanych nóg kwasoodpornych.

Zamontowanie ﬁltra zapobiega
wnikaniu zanieczyszczeń
w głąb skraplacza. Łatwy montaż
i demontaż za pomocą uchwytów
magnetycznych, pozwala na jego
szybkie oczyszczenie pod bieżącą
wodą.

Utrzymanie skraplacza
w czystości gwarantuje
długoletnią, bezawaryjną
eksploatację szaf chłodniczych.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z serii

SCh-S/625, 725, 825
jednokomorowe

SCh-S/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

620

2000

1500

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

500

agregatem dolnym
model S

kolory korpusu

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C
4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:
Ekologiczny
czynnik chłodniczy

R-290
Mniejsze zużycie energii
do 30 %
(w stosunku do urządzeń
z czynnikiem HFC)

Możliwość płatnego
przedłużenia gwarancji
do 4 lub 5 lat

720
Wyposażenie standardowe :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Parametry:

Wartości:
62,5; 72,5; 82,5 cm
120; 140; 160 cm
72 cm
200 cm
50,5; 60,5; 70,5 cm
2 x 50,5; 2 x 60,5; 2 x 70,5 cm
62 cm
150 cm
449 l, 535 l, 621 l
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-290
210 W (3 kl.) / 240 W (4 kl.)
380 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)
automatyczne

szer. jednokomorowe
3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
szer. dwukomorowe
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
głębokość
Dno komory przechowalniczej wykonane
wysokość
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone skrzydłowe
szer. wnętrza jednokomorowe
Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
szer. wnętrza dwukomorowe
Elektroniczny regulator temperatury
głębokość wnętrza
z wyświetlaczem od strony obsługi,
wysokość wnętrza
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet półek regulowanych,
poj. użytkowa jednokomorowe
standardowych wraz ze wspornikami
poj. użytkowa dwukomorowe
(5 półek w szafie jednokomorowej,
zasilanie
10 półek w szafie dwukomorowej)
Korpus malowany na kolor RAL
czynnik chłodniczy (HC)
ze wzornika RAPA
moc znamionowa jednokomorowe
Kratka wentylacyjna zamykana
moc znamionowa dwukomorowe
na magnes
odszranianie
Możliwość przełożenia drzwi
w szafach jednokomorowych
Nogi regulowane
Oświetlenie komór diodami LED
(barwa biała zimna lub biała ciepła)
Podświetlane diodami LED, kolorowe
górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie,
niskoemisyjne
Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone
model SR

z serii z agregatem dolnym

SCh-SR/1200, 1400, 1600
dwukomorowe
kolory podświetlanego, pionowego wykończenia frontu

kolory korpusu

1500

1980

Korzyści dla Ciebie:
3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

500
4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

620

Ekologiczny
czynnik chłodniczy

R-290
Mniejsze zużycie energii
do 30 %
(w stosunku do urządzeń
z czynnikiem HFC)

Możliwość płatnego
przedłużenia gwarancji
do 4 lub 5 lat

745
Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej ”lustro”
Drzwi przeszklone, rozsuwane
Ekologiczny czynnik chłodniczy R- 290
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor RAL
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Nogi regulowane
Oświetlenie komór diodami LED
(barwa biała zimna lub biała ciepła)
Podświetlane diodami LED, kolorowe pionowe
wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Wartości:
120; 140; 160 cm
74,5 cm
198 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-290
380 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)
automatyczne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HC)
moc znamionowa
odszranianie

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

3lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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DRZWI PRZESZKLONE, SKRZYDŁOWE LUB ROZSUWANE,
SZKŁO HARTOWANE

KOLOROWE WYKOŃCZENIE FRONTU URZĄDZENIA

Drzwi wykonane są z szyb zespolonych, hartowanych
obustronnie, niskoemisyjnych. Drzwi skrzydłowe posiadają
uszczelką magnetyczną wciskaną.

Szafy jednostronnie przeszklone, standardowe posiadają górne
lub pionowe, kolorowe wykończenie frontu urządzenia. Wybrane modele
posiadają podświetlenie LED wykończenia frontu urządzenia.
Wybór kolorów ze wzornika RAPA.

ELEKTRONICZNY REGULATOR
TEMPERATURY WYPOSAŻONY
W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

ZAMKI DO DRZWI
SKRZYDŁOWYCH
I ROZSUWANYCH

KOMPLET 4 KÓŁEK OBROTOWYCH
LUB REGULOWANYCH NÓG KWASOODPORNYCH

Wszystkie modele wyposażone są
w łatwy w obsłudze regulator
temperatury. Regulator zaopatrzony
jest w alarm dźwiękowy i wizualny
zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

Istnieje możliwość zamontowania
do drzwi skrzydłowych
i rozsuwanych zamków,
zabezpieczających
urządzenie przed dostępem
osób nieupoważnionych.

Wszystkie modele szaf dodatkowo można wyposażyć w komplet
kół obrotowych lub regulowanych nóg kwasoodpornych.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze
jednostronnie
przeszklone,
standardowe
AGREGAT DOLNY

2lata

**
gwarancji
*

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS
I WNĘTRZE SZAFY

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE PLASTYFIKOWANE
LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif”.
Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro”.
W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania
uszczelek drzwi gorącymi gazami.

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyﬁkowanych.
Istnieje możliwość zamontowania półek plastyﬁkowanych z gęstą siatką
lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek,
zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

REGULOWANE NOGI

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
ODPAROWANIA SKROPLIN

FILTR PRZECIWPYŁKOWY
(WIELOKROTNEGO UŻYTKU)

ŁATWY DOSTĘP
DO SKRAPLACZA

Regulacja nóg, poprzez wkręcenie
lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19),
pozwala na łatwe poziomowanie
urządzenia.

Możliwe jest zamontowanie
automatycznego odparowania
skroplin. Skropliny z odtajania
zostają automatycznie
odparowane za pomocą
grzałki PTC.

Zamontowanie ﬁltra zapobiega
wnikaniu zanieczyszczeń
w głąb skraplacza. Łatwy montaż
i demontaż za pomocą uchwytów
magnetycznych, pozwala na jego
szybkie oczyszczenie pod bieżącą
wodą.

Utrzymanie skraplacza
w czystości gwarantuje
długoletnią, bezawaryjną
eksploatację szaf chłodniczych.

Dział obsługi klienta:
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Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym
modele S, S/2D

SCh-S/625, 725, 825
jednokomorowe

SCh-S/625, 725, 825/2D
jednokomorowe

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

620

620

720

720

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2000

695
1500
500

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

695

500

kolor korpusu

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

2000

1500

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone skrzydłowe w SCh-S/…;
Drzwi przeszklone skrzydłowe,
jedno skrzydło dzielone w SCh-S…/2D
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 5 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Możliwość przełożenia drzwi
Nogi regulowane
Oświetlenie komory diodami LED
(barwa biała zimna lub biała ciepła)
Podświetlane diodami LED, kolorowe górne
wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

Wartości:
62,5; 72,5; 82,5 cm
72 cm
200 cm
50,5; 60,5; 70,5 cm
62 cm
150 cm
449 l, 535 l, 621 l
230 V / 50 Hz
R-507
290 W (3 kl.) / 320 W (4 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
(model SCh-S)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym
modele S, S/3D

SCh-S/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

SCh-S/1200, 1400, 1600/3D
dwukomorowe

620

kolory górnego wykończenia frontu

620

720
Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2000

695
1500
500

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

695

500

kolor korpusu

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

2000

1500

kolory górnego wykończenia frontu

720
Parametry:

Wartości:
120; 140; 160 cm
72 cm
200 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-507
470 W (3 kl.) / 590 W (4 kl.)
automatyczne

szerokość
3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
głębokość
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
wysokość
Dno komory przechowalniczej wykonane
szerokość wnętrza
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone skrzydłowe w SCh-S/...;
głębokość wnętrza
Drzwi przeszklone skrzydłowe,
wysokość wnętrza
jedno skrzydło dzielone w SCh-S/.../3D
pojemność użytkowa
Elektroniczny regulator temperatury
zasilanie
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
czynnik chłodniczy (HFC)
Kolorowe, górne wykończenie frontu
moc znamionowa
urządzenia (wzornik RAPA)
odszranianie
Komplet 10 półek regulowanych, standardowych
wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Możliwość wyboru strony montażu drzwi
dzielonych w SCh-S/.../3D
Nogi regulowane
Oświetlenie komór świetlówką liniową
(mięsną lub nabiałową)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone
hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
(model SCh-S)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym
model SR

SCh-SR/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

kolory podświetlanego, pionowego wykończenia frontu

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

1500

1980

kolor korpusu

500
4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

620

745
Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone, rozsuwane
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Nogi regulowane
Oświetlenie komór świetlówką liniową
(mięsną lub nabiałową)
Podświetlane, kolorowe pionowe wykończenie
frontu urządzenia (wzornik RAPA)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC )
moc znamionowa
odszranianie

Wartości:
120; 140; 160 cm
74,5 cm
198 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-507
490 W (3 kl.) / 570 W (4 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z agregatem dolnym

Przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej
w szafach jednostronnie przeszklonych z agregatem dolnym

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-S/.../NW

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-SR/.../NZ

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-S/.../2N

Wnętrze szafy obejmuje ścianki, dno komory przechowalniczej i osłonę parownika. Do wnętrza szafy nie zalicza się listew i półek.
Korpus nie obejmuje zawiasów, klamek, ram drzwi i nóżek.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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DRZWI PRZESZKLONE SKRZYDŁOWE LUB ROZSUWANE,
SZKŁO HARTOWANE

PODŚWIETLANY,
KOLOROWY GÓRNY PLAFON

SZAFY Z WENTYLATORAMI

Drzwi wykonane są z szyb zespolonych hartowanych
obustronnie, niskoemisyjnych. Drzwi skrzydłowe posiadają
uszczelką magnetyczną wciskaną.

Podświetlany, kolorowy górny
plafon urządzenia (z logo
producenta lub gładki).
Wybór kolorów ze wzornika RAPA.

We wszystkich modelach szaf
przeszklonych standardowych
możliwe jest zamontowanie
wentylatorów - system
wymuszonego obiegu powietrza.

ELEKTRONICZNY REGULATOR
TEMPERATURY WYPOSAŻONY
W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE, PLASTYFIKOWANE
LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

NAKŁADKA PERFOROWANA
NA PÓŁKĘ

Wszystkie modele wyposażone są
w łatwy w obsłudze regulator
temperatury. Regulator zaopatrzony
jest w alarm dźwiękowy i wizualny
zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyﬁkowanych.
Istnieje możliwość zamontowania półek plastyﬁkowanych z gęstą siatką
lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek,
zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

Na półkę możliwe jest wykonanie
nakładki perforowanej ze stali
nierdzewnej „ szlif”.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze
jednostronnie
przeszklone,
standardowe
AGREGAT GÓRNY

2lata

**
gwarancji
*

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS
I WNĘTRZE SZAFY

MALOWANY KORPUS NA
KOLOR BIAŁY ZE WZORNIKA RAPA

REJESTRATOR
TEMPERATURY

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif”.
Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro”.
W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania
uszczelek drzwi gorącymi gazami.

W standardzie korpusy szaf
jednostronnie przeszklonych
z agregatem górnym są
malowane na kolor RAL 9003.

Możliwe jest wyposażenie
urządzenia w bezprzewodowy
rejestrator temperatury USB.

LISTWA CENOWA

PODSTAWA POD SKRZYNKI
I DN0 SZAFY ZE STALI
NIERDZEWNEJ „LUSTRO”

MASKOWNICA NÓG
I REGULOWANE NOGI

AUTOMATYCZNE
ODPAROWANIE SKROPLIN

Możliwe jest zamontowanie
listwy cenowej.

Do szaf o szerokościach 82,5 cm
i 160 cm możliwe jest wykonanie
podstawy pod skrzynki.
Dno wewnątrz szafy wykonane
jest ze stali nierdzewnej „lustro”.
Wszystkie szafy posiadają
bezprogowe komory.

Modele szaf jednostronnie
przeszklonych z agregatem
górnym wyposażone są
w maskownice nóg. Regulacja nóg,
poprzez wkręcenie lub wykręcenie
nóg (klucz płaski 27), pozwala na
łatwe poziomowanie urządzenia.

Szafy wyposażone są w system
automatycznego odparowania
skroplin za pomocą grzałki PTC.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem górnym
modele S/AG, S/AG/2D

SCh-S/625, 725, 825/AG
jednokomorowe

SCh-S/625, 725, 825/AG/2D
jednokomorowe

kolory podświetlanego, górnego plafonu

kolor korpusu

kolory podświetlanego, górnego plafonu

750

750

620

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone skrzydłowe w SCh-S/…/AG
Drzwi przeszklone skrzydłowe, jedno
skrzydło dzielone w SCh-S…/AG/2D
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 5 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Maskownica nóg w kolorze korpusu
Możliwość przełożenia drzwi
Nogi regulowane
Oświetlenie komory diodami LED
(barwa biała zimna lub biała ciepła)
Podświetlany, kolorowy górny plafon
urządzenia - z logo producenta lub gładki
(wzornik RAPA)
System automatycznego odparowania
skroplin
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Wartości:
62,5; 72,5; 82,5 cm
75 cm
202 cm
50,5; 60,5; 70,5 cm
62 cm
150 cm
484 l, 577 l, 670 l
230 V / 50 Hz
R-507
330 W (3 kl.) / 430 W (4 kl.)
automatyczne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

695
500
620

695

500

2020

4 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

1500

2020

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
(model SCh-S/AG)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem górnym
modele S/AG, S/AG/3D

SCh-S/1200, 1400, 1600/AG
dwukomorowe

SCh-S/1200, 1400, 1600/AG/2D
dwukomorowe

kolory podświetlanego, górnego plafonu

kolor korpusu

kolory podświetlanego, górnego plafonu

750

750

620

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wyposażenie standardowe:
Parametry:
3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
szerokość
Agregat wewnętrzny
głębokość
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
wysokość
Dno komory przechowalniczej wykonane
szerokość wnętrza
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone skrzydłowe w SCh-S/.../AG;
głębokość wnętrza
Drzwi przeszklone skrzydłowe, jedno
wysokość wnętrza
skrzydło dzielone w SCh-S/.../AG/3D
pojemność
użytkowa
Elektroniczny regulator temperatury
zasilanie
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
czynnik chłodniczy (HFC)
Komplet 10 półek regulowanych,
moc znamionowa
standardowych wraz ze wspornikami
odszranianie
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Maskownica nóg w kolorze korpusu
Nogi regulowane
Możliwość wyboru strony montażu drzwi
dzielonych w SCh-S/.../AG/3D
Oświetlenie komór świetlówką liniową
(mięsną lub nabiałową)
Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia
- z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)
System automatycznego odparowania skroplin
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

Wartości:
120; 140; 160 cm
75 cm
202 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
968 l, 1154 l, 1340 l
230 V / 50 Hz
R-507
540 W (3 kl.) / 700 W (4 kl.)
automatyczne

695
500
620

695

500

4 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

2020

1500

2020

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
(model SCh-S/AG)
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem górnym
model SR/AG

SCh-SR/1200, 1400, 1600/AG
dwukomorowe

kolory podświetlanego, górnego plafonu i pionowego wykończenia frontu

kolor korpusu

790

4 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

1500

2020

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

500
620

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone, rozsuwane
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Maskownica nóg w kolorze korpusu
Nogi regulowane
Oświetlenie komór świetlówką liniową
(mięsna lub nabiałowa)
Podświetlane, kolorowe pionowe wykończenie
frontu urządzenia (wzornik RAPA)
Podświetlany, kolorowy górny plafon
urządzenia - z logo producenta lub gładki
(wzornik RAPA)
System automatycznego odparowania skroplin
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Wartości:
120; 140; 160 cm
79 cm
202 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
968 l, 1154 l, 1340 l
230 V / 50 Hz
R-507
540 W (3 kl.) / 700 W (4 kl.)
automatyczne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z agregatem górnym

Przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej
korpusu i wnętrza szaf jednostronnie przeszklonych z agregatem górnym

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-S/.../AG/NW

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-SR/.../AG/NZ

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-SR/.../AG/2N

Wnętrze szafy obejmuje ścianki, dno komory przechowalniczej i osłonę parownika. Do wnętrza szafy nie zalicza się listew i półek.
Korpus nie obejmuje zawiasów, klamek, ram drzwi i nóżek.

Dział obsługi klienta:
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Porównanie
wyposażenia
standardowego
w szafach
chłodniczych
jednostronnie
przeszklonych

Szafy chłodnicze
standardowe

2lata

gwarancji**

Szafy chłodnicze
z serii

3lata

gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

lp.

Wyposażenie standardowe

1

3 klasa klimatyczna

2

4 klasa klimatyczna

3

Agregat wewnętrzny

4

Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)

5

Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”

6

Drzwi przeszklone, rozsuwane dla obsługi i klienta

7

Drzwi przeszklone, skrzydłowe dla obsługi i klienta

8

Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi i klienta, dzielone

9

Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi i klienta, jedno skrzydło dzielone

10

Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290

11

Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C

12

Kolorowe, górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)

13

Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami

14

Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami

15

Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA

16

Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA

17

Kratka wentylacyjna zamykana na magnes

18

Maskownica nóg w kolorze korpusu

19

Możliwość przełożenia drzwi

20

Możliwość wyboru strony montażu drzwi dzielonych

21

Nogi regulowane

22

Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsna lub nabiałowa)

23

Oświetlenie komór diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)

24

Podświetlane diodami LED, kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)

25

Podświetlene diodami LED, kolorowe pionowe wykonczenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)

26

Podświetlane, kolorowe pionowe wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)

27

Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia - z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)

28

Pojemnik na skropliny

29

System automatycznego odparowania skroplin

30

Szyba zainstalowana na stałe od strony klienta

31

Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne
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modele jednostronnie przeszklone AD

lp.

jednokomorowe

S

dwukomorowe

S

S

P
P
P

P

P

2

P

P
P

3

P
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–

P
P
P
–

8

P
–

9

–

P
–
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P
P
P
–
–
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P
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P
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P
–
–

P
–
–

P
P
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–

P
P
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–

P
–

5
6

jednokomorowe

SR

1

4

modele jednostronnie przeszklone AD
standardowe
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P
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P
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P
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P

P

P

S

S
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11
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15
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P
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dwukomorowe
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P
–
–

modele jednostronnie przeszklone AG
standardowe

SR

S/AG

S…/AG/2D
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S…/AG/3D
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str. 08 - 13

str. 14 - 19

str. 20 - 25

Szafy chłodnicze
zaplaczowe
z serii ecoline
- agregat dolny -

Szafy chłodnicze
zaplaczowe
z serii ecoline
- agregat górny -

Szafy chłodnicze
zaplaczowe,
standardowe
- agregat dolny -

str. 26 - 31

str. 32 - 33

str. 38 - 41

Szafy chłodnicze
zaplaczowe,
standardowe
- agregat górny -

Porównanie
wyposażenia standardowego
szaf chłodniczych
zapleczowych

Szafy chłodnicze
jednostronnie przeszklone
z serii ecoline
- agregat dolny -

str. 42 - 47

str. 48 - 53

Szafy chłodnicze
jednostronnie przeszklone,
standardowe
- agregat dolny -

SPIS
TREŚCI

Szafy chłodnicze
jednostronnie przeszklone,
standardowe
- agregat górny -

str. 54 - 55

str. 60 - 69

str. 70 - 73

Porównanie
wyposażenia standardowego
szaf chłodniczych
jednostronnie przeszklonych

Szafy chłodnicze
dwustronnie przeszklone,
standardowe
- agregat dolny -

Szafy chłodnicze
dwustronnie przeszklone
standardowe
- agregat górny -

str. 74 - 75

str. 76 - 77

str. 78

Porównanie
wyposażenia standardowego
szaf chłodniczych
dwustronnie przeszklonych

Wyposażenie dodatkowe
i akcesoria
do szaf chłodniczych

Wzornik
RAPA
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SZAFY
CHŁODNICZE
DWUSTRONNIE
PRZESZKLONE

STANDARDOWE
z agregatem
dolnym i górnym

Dział szaf chłodniczych
na www.rapa.pl
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Indeks obrazkowy
szaf chłodniczych dwustronnie przeszklonych

SCh-2S/625, 725, 825

SCh-2S/1200, 1400, 1600

SCh-2S/625, 725, 825/1D

SCh-2S/1200, 1400, 1600/1D

str. 62

str. 63

str. 64

str. 65

SCh-2SR/1200, 1400, 1600

SCh-2SR/1200, 1400, 1600/1D

SCh-2S2R/1200, 1400, 1600

SCh-2S/625, 725, 825/AG/1D

str. 66

str. 67

str. 68

str. 72

SCh-2S/1200, 1400, 1600/AG/1D SCh-2SR/1200, 1400, 1600/AG/1D
str. 72

str. 73
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Opis
symboli
szaf chłodniczych
dwustronnie
przeszklonych

SCh – szafa chłodnicza
2S – dwustronnie przeszklona, drzwi skrzydłowe,
blokada drzwi od strony klienta
2S/1D – dwustronnie przeszklona,
drzwi skrzydłowe od strony obsługi,
szyba od strony klienta zamontowana na stałe
2SR – dwustronnie przeszklona, rozsuwane drzwi
od strony obsługi, drzwi skrzydłowe
z blokadą od strony klienta
2SR/1D – dwustronnie przeszklona,
drzwi rozsuwane od strony obsługi,
szyby od strony klienta zamontowane na stałe
2S2R – dwustronnie przeszklona,
drzwi rozsuwane z obu stron
NW – nierdzewne wnętrze
NZ – nierdzewny korpus
2N – nierdzewne wnętrze i korpus
AD – agregat dolny
AG – agregat górny
3 kl. – 3 klasa klimatyczna
4 kl. – 4 klasa klimatyczna

Zastosowanie:

dla handlu

dla gastronomii

dla hoteli

Dział obsługi klienta:
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dla reklamy

dla cukierni

DRZWI PRZESZKLONE SKRZYDŁOWE LUB ROZSUWANE,
SZKŁO HARTOWANE

KOLOROWE WYKOŃCZENIE FRONTU URZĄDZENIA

Drzwi wykonane są z szyb zespolonych, hartowanych
obustronnie, niskoemisyjnych. Drzwi skrzydłowe posiadają
uszczelką magnetyczną wciskaną.

Szafy dwustronnie przeszklone, standardowe posiadają górne
lub pionowe, kolorowe wykończenie frontu urządzenia. Wybrane modele
posiadają podświetlenie LED wykończenia frontu urządzenia.
Wybór kolorów ze wzornika RAPA.

ELEKTRONICZNY REGULATOR
TEMPERATURY WYPOSAŻONY
W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE, PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Wszystkie modele wyposażone są
w łatwy w obsłudze regulator
temperatury. Regulator zaopatrzony
jest w alarm dźwiękowy i wizualny
zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyﬁkowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek
plastyﬁkowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową
cyrkulację powietrza.
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Szafy chłodnicze
dwustronnie
przeszklone,
standardowe
AGREGAT DOLNY

2lata

**
gwarancji
*

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS
I WNĘTRZE SZAFY

OŚWIETLENIE KOMÓR
DIODAMI LED

LISTWA CENOWA

NAKŁADKA PERFOROWANA
NA PÓŁKĘ

Możliwe jest wykonanie
elementów korpusu ze stali
nierdzewnej „szlif”. Nierdzewne
wnętrze szafy wykonane jest
ze stali nierdzewnej „lustro”.

W wybranych modelach
energooszczędne oświetlenie LED
idealnie doświetla każdą półkę.

Możliwe jest zamontowanie
listwy cenowej.

Na półkę możliwe jest wykonanie
nakładki perforowanej ze stali
nierdzewnej „ szlif”.

MASKOWNICA NÓG
I REGULOWANE NOGI

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
ODPAROWANIA SKROPLIN

FILTR PRZECIWPYŁKOWY
(WIELOKROTNEGO UŻYTKU)

ŁATWY DOSTĘP
DO SKRAPLACZA

Wybrane modele szaf posiadają
maskownicę nóg. Regulacja nóg,
poprzez wkręcenie lub wykręcenie
nóg (klucz płaski 19), pozwala na
łatwe poziomowanie urządzenia.

Możliwe jest zamontowanie
automatycznego odparowania
skroplin. Skropliny z odtajania
zostają automatycznie
odparowane za pomocą
grzałki PTC.

Zamontowanie ﬁltra zapobiega
wnikaniu zanieczyszczeń
w głąb skraplacza. Łatwy montaż
i demontaż za pomocą uchwytów
magnetycznych, pozwala na jego
szybkie oczyszczenie pod bieżącą
wodą.

Utrzymanie skraplacza
w czystości gwarantuje
długoletnią, bezawaryjną
eksploatację szaf chłodniczych.
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Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym
model 2S

tył

SCh-2S/625, 725, 825
jednokomorowe

front

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

kolor korpusu

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

1500

2000

720

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

500
620

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone, skrzydłowe
od strony obsługi
Drzwi przeszklone, skrzydłowe
z blokadą od strony klienta
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 5 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Możliwość przełożenia drzwi
Nogi regulowane
Oświetlenie komory diodami LED
(barwa biała zimna lub biała ciepła)
Podświetlane diodami LED, kolorowe
górne wykończenie frontu urządzenia
(wzornik RAPA )
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Wartości:
62,5; 72,5; 82,5 cm
72 cm
200 cm
50,5; 60,5; 70,5 cm
62 cm
150 cm
449 l, 535 l, 621 l
230 V / 50 Hz
R-507
390 W (3 kl.) / 410 W (4 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym
model 2S

tył

SCh-2S/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

front

kolory górnego wykończenia frontu

kolor korpusu

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

1500

2000

720

500
620

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone, skrzydłowe
od strony obsługi
Drzwi przeszklone, skrzydłowe
z blokadą od strony klienta
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Kolorowe górne wykończenie frontu
urządzenia (wzornik RAPA)
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Nogi regulowane
Oświetlenie komór świetlówką liniową
(mięsna lub nabiałowa)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Wartości:
120; 140; 160 cm
72 cm
200 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-507
540 W (3 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym
model 2S/1D

tył

SCh-2S/625, 725, 825/1D
jednokomorowe

front

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

kolor korpusu

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

1500

1980

675

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

500
590

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Parametry:

Wartości:
62,5; 72,5; 82,5 cm
67,5 cm
198 cm
50,5; 60,5; 70,5 cm
59 cm
150 cm
449 l, 535 l, 621 l
230 V / 50 Hz
R-507
290 W (3 kl.) / 350 W (4 kl.)
automatyczne

szerokość
3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
głębokość
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
wysokość
Dno komory przechowalniczej wykonane
szerokość wnętrza
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone, skrzydłowe
głębokość wnętrza
od strony obsługi
wysokość wnętrza
Szyba zainstalowana na stałe
pojemność
użytkowa
od strony klienta
zasilanie
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
czynnik chłodniczy (HFC)
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
moc znamionowa
Komplet 5 półek regulowanych,
odszranianie
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Maskownica nóg w kolorze korpusu
Możliwość przełożenia drzwi
Nogi regulowane
Oświetlenie komory diodami LED
(barwa biała zimna lub biała ciepła)
Podświetlane diodami LED, kolorowe górne
wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym
model 2S/1D

tył

SCh-2S/1200, 1400, 1600/1D
dwukomorowe

front

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

kolor korpusu

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

1500

1980

675

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

500
590

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone, skrzydłowe
od strony obsługi
Szyby zainstalowane na stałe
od strony klienta
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor RAL
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Maskownica nóg w kolorze korpusu
Nogi regulowane
Oświetlenie komór diodami LED
(barwa biała zimna lub biała ciepła)
Podświetlane diodami LED, kolorowe górne
wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

Wartości:
120; 140; 160 cm
67,5 cm
198 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
59 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-507
520 W (3 kl.) / 680 W (4 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym
model 2SR

tył

SCh-2SR/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

front

kolory górnego wykończenia frontu

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

1500

2000

kolor korpusu

500
620

740
Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone, rozsuwane od strony
obsługi
Drzwi przeszklone, skrzydłowe z blokadą
od strony klienta
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Kolorowe górne wykończenie frontu
urządzenia (wzornik RAPA)
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Nogi regulowane
Oświetlenie komór świetlówką liniową
(mięsna lub nabiałowa)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Wartości:
120; 140; 160 cm
74 cm
200 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-507
550 W (3 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym
model 2SR/1D

tył

SCh-2SR/1200, 1400, 1600/1D
dwukomorowe

front

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

kolor korpusu

1980

1500

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

500

4 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

620

750
Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone, rozsuwane
od strony obsługi
Szyby zainstalowane na stałe
od strony klienta
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz ze wspornikami
Korpus malowany na kolor RAL
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Maskownica nóg w kolorze korpusu
Nogi regulowane
Oświetlenie komór diodami LED
(barwa biała zimna lub biała ciepła)
Podświetlane diodami LED, kolorowe górne
wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

Wartości:
120; 140; 160 cm
75 cm
198 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-507
530 W (3 kl.) / 690 W (4 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym
model 2S2R

tył

SCh-2S2R/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

front

kolory podświetlanego, pionowego wykończenia frontu

kolor korpusu

1980

1500

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

500
620

760
Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone, rozsuwane
od strony obsługi
Drzwi przeszklone, rozsuwane
od strony klienta
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz z wspornikami
Korpus malowany na kolor biały
ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Nogi regulowane
Oświetlenie komór świetlówką liniową
(mięsna lub nabiałowa)
Podświetlane, kolorowe pionowe wykończenie
frontu urządzenia (wzornik RAPA)
Pojemnik na skropliny
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość wnętrza
wysokość wnętrza
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

Wartości:
120; 140; 160 cm
76 cm
198 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
898 l, 1070 l, 1242 l
230 V / 50 Hz
R-507
540 W (3 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone z agregatem dolnym

Przykładowa kolorystyka i wykończenie
w szafach chłodniczych dwustronnie przeszklonych
z agregatem dolnym

kolory górnego wykończenia frontu

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-2S/.../NZ

kolory górnego wykończenia frontu

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-2S/.../1D

kolory górnego wykończenia frontu

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-2S/.../1D

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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DRZWI PRZESZKLONE SKRZYDŁOWE LUB ROZSUWANE,
SZKŁO HARTOWANE

PODŚWIETLANY,
KOLOROWY GÓRNY PLAFON

SZAFY Z WENTYLATORAMI

Drzwi wykonane są z szyb zespolonych hartowanych
obustronnie, niskoemisyjnych. Drzwi skrzydłowe posiadają
uszczelką magnetyczną wciskaną.

Podświetlany, kolorowy górny
plafon urządzenia (z logo
producenta lub gładki).
Wybór kolorów ze wzornika RAPA.

W wybranych modelach
możliwe jest zamontowanie
wentylatorów - system
wymuszonego obiegu powietrza.

ELEKTRONICZNY REGULATOR
TEMPERATURY WYPOSAŻONY
W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE, PLASTYFIKOWANE
LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

NAKŁADKA PERFOROWANA
NA PÓŁKĘ

Wszystkie modele wyposażone są
w łatwy w obsłudze regulator
temperatury. Regulator zaopatrzony
jest w alarm dźwiękowy i wizualny
zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyﬁkowanych.
Istnieje możliwość zamontowania półek plastyﬁkowanych z gęstą siatką
lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek,
zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

Na półkę możliwe jest wykonanie
nakładki perforowanej ze stali
nierdzewnej „ szlif”.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze
dwustronnie
przeszklone,
standardowe
AGREGAT GÓRNY

2lata

**
gwarancji
*

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

OŚWIETLENIE KOMÓR
DIODAMI LED

NIERDZEWNY KORPUS
I WNĘTRZE SZAFY

MALOWANY KORPUS NA
KOLOR RAL ZE WZORNIKA RAPA

REJESTRATOR
TEMPERATURY

W wybranych modelach
energooszczędne oświetlenie LED
w komorach idealnie doświetla
każdą półkę.

Możliwe jest wykonanie
elementów korpusu ze stali
nierdzewnej „szlif”. Nierdzewne
wnętrze szafy wykonane jest
ze stali nierdzewnej „lustro”.

Korpus szaf dwustronnie
przeszklonych z agregatem górnym
w standardzie jest malowany
na dowolnie wybrany
kolor RAL ze wzornika RAPA.

Możliwe jest wyposażenie
urządzenia w bezprzewodowy
rejestrator temperatury USB.

LISTWA CENOWA

PODSTAWA POD SKRZYNKI
I DN0 SZAFY ZE STALI
NIERDZEWNEJ „LUSTRO”

MASKOWNICA NÓG
I REGULOWANE NOGI

AUTOMATYCZNE
ODPAROWANIE SKROPLIN

Możliwe jest zamontowanie
listwy cenowej.

Do szaf o szerokościach 82,5 cm
i 160 cm możliwe jest wykonanie
podstawy pod skrzynki.
Dno wewnątrz szafy wykonane
jest ze stali nierdzewnej „lustro”.
Wszystkie szafy posiadają
bezprogowe komory.

Modele szaf dwustronnie
przeszklonych z agregatem
górnym wyposażone są
w maskownice nóg. Regulacja nóg,
poprzez wkręcenie lub wykręcenie
nóg (klucz płaski 27), pozwala na
łatwe poziomowanie urządzenia.

Szafy wyposażone są w system
automatycznego odparowania
skroplin za pomocą grzałki PTC.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem górnym
model 2S/AG/1D

tył

tył

front

front

SCh-2S/625, 725, 825/AG/1D
jednokomorowe

SCh-2S/1200, 1400, 1600/AG/1D
dwukomorowe

kolory podświetlanego, górnego plafonu

kolory korpusu

810

1500

2020

3 klasa klimatyczna
SCh-2S/…/AG/1D jednokomorowe i dwukomorowe
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C
4 klasa klimatyczna
SCh-2S/…/AG/1D jednokomorowe
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

500
620

Wyposażenie standardowe:

Parametry:
3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
szer. jednokomorowe
Agregat wewnętrzny
szer. dwukomorowe
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
głębokość
Dno komory przechowalniczej
wysokość
wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi przeszklone, skrzydłowe
szer. wnętrza jednokomorowe
od strony obsługi
szer. wnętrza dwukomorowe
6. Szyba zainstalowana na stałe
głębokość wnętrza
od strony klienta

Wartości:
62,5; 72,5; 82,5 cm
120; 140; 160 cm
81 cm
202 cm
50,5; 60,5; 70,5 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
62 cm
150 cm
484 l, 577 l, 670 l
968 l, 1154 l, 1340 l
230 V / 50 Hz
R-507
410 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)
680 W (3 kl.)
automatyczne

1.
2.
3.
4.

7. Elektroniczny regulator temperatury
wysokość wnętrza
z wyświetlaczem od strony obsługi,
poj. użytkowa jednokomorowe
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
poj. użytkowa dwukomorowe
8. Komplet półek regulowanych,
zasilanie
standardowych wraz ze wspornikami
(5 półek w szaﬁe jednokomorowej,
czynnik chłodniczy (HFC)
10 półek w szaﬁe dwukomorowej)
moc znamionowa jednokomorowe
9. Korpus malowany na kolor RAL
moc znamionowa dwukomorowe
ze wzornika RAPA
odszranianie
10. Maskownica nóg w kolorze korpusu
11. Możliwość przełożenia drzwi w szafach
jednokomorowych
12. Nogi regulowane
13. Oświetlenie diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
14. Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia
- z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)
15. System automatycznego odparowania skroplin
16. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie,
niskoemisyjne
Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem górnym
model 2SR/AG/1D

tył

front

SCh-2SR/1200, 1400, 1600/AG/1D
dwukomorowe

kolory podświetlanego, górnego plafonu

kolory korpusu

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

1500

2020

780

500
590

Wyposażenie standardowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

3 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
Dno komory przechowalniczej wykonane
ze stali nierdzewnej „lustro”
Drzwi przeszklone, rozsuwane
od strony obsługi
Szyby zainstalowane na stałe
od strony klienta
Elektroniczny regulator temperatury
z wyświetlaczem od strony obsługi,
zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Komplet 10 półek regulowanych,
standardowych wraz z wspornikami
Korpus malowany na kolor RAL
ze wzornika RAPA
Maskownica nóg w kolorze korpusu
Nogi regulowane
Oświetlenie diodami LED
(barwa biała zimna lub biała ciepła)
Podświetlany, kolorowy górny plafon
urządzenia - z logo producenta lub gładki
(wzornik RAPA)
System automatycznego odparowania skroplin
Wszystkie szyby zespolone hartowane
obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:
szerokość
głębokość
wysokość
szerokość wnętrza
głębokość ekspozycji
wysokość ekspozycji
pojemność użytkowa
zasilanie
czynnik chłodniczy (HFC)
moc znamionowa
odszranianie

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

Wartości:
120; 140; 160 cm
78 cm
202 cm
2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
59 cm
150 cm
968 l, 1154 l, 1340 l
230 V / 50 Hz
R-507
680 W (3 kl.)
automatyczne

Istnieje możliwość
wykonania szaf chłodniczych
w wersjach:
NW (nierdzewne wnętrze)
NZ (nierdzewny korpus)
2N (nierdzewne wnętrze
i korpus)
oraz
z ekologicznym czynnikiem
chłodniczym R-290
Więcej informacji na
www.rapa.pl

2lata

gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl
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Porównanie
wyposażenia
standardowego
w szafach
chłodniczych
dwustronnie
przeszklonych

Szafy chłodnicze
standardowe

2

lata
gwarancji**

* po zarejestrowaniu urządzenia
na stronie www.rapa.pl

Wyposażenie standardowe

lp.
1

3 klasa klimatyczna

2

4 klasa klimatyczna

3

Agregat wewnętrzny

4

Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)

5

Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”

6

Drzwi przeszklone, rozsuwane od strony klienta

7

Drzwi przeszklone, rozsuwane od strony obsługi

8

Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi

9

Drzwi przeszklone, skrzydłowe z blokadą od strony klienta

10

Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C

11

Kolorowe, górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)

12

Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami

13

Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami

14

Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA

15

Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA

16

Kratka wentylacyjna zamykana na magnes

17

Maskownica nóg w kolorze korpusu

18

Możliwość przełożenia drzwi

19

Nogi regulowane

20

Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsna lub nabiałowa)

21

Oświetlenie komór diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)

22

Podświetlane diodami LED, kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)

23

Podświetlane, kolorowe pionowe wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)

24

Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia - z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)

25

Pojemnik na skropliny

26

System automatycznego odparowania skroplin

27

Szyby zainstalowane na stałe od strony klienta

28

Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne
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modele dwustronnie przeszklone AG standardowe

modele dwustronnie przeszklone AD standardowe

dwukomorowe

jednokomorowe

dwukomorowe

jednokomorowe
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2S/…/AG/1D

2SR/…/AG/1D

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO SZAF CHŁODNICZYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dopłata do kompletu półek gęstych
Dopłata do kompletu półek kwasoodpornych
Dopłata do powłoki kataforetycznej na parownik (np. do przechowywania ryb)
Komplet 4 kółek obrotowych (w tym 2 z hamulcem)
Korpus malowany na dowolny kolor RAL
Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
Nogi regulowane kwasoodporne (z regulacją 87 ÷ 97 mm)
Nierdzewne wnętrze szafy
Nierdzewny korpus szafy
Montaż wentylatora (chłodzenie dynamiczne)
Oświetlenie diodami LED do szaf przeszklonych dwukomorowych
Oświetlenie diodami LED do szaf zapleczowych jednokomorowych / dwukomorowych
Przystosowanie urządzenia na pojemniki GN (1/1, 1/2, 1/3, 2/3) - dotyczy modeli
szaf Z/825 i Z/1600 (bez wentylatora); komplet półek 5 / 10 szt. jest wymieniany
na 10 / 20 kompletów prowadnic
Samodomykacz drzwi uchylnych do szaf jednokomorowych / dwukomorowych
Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi 2,4
System automatycznego odparowania skroplin (do szaf z agregatem dolnym) 1
Urządzenie bez agregatu
Wyłącznik wentylatora i/lub włącznik oświetlenia (automatyczny) 2,3
do szaf jednokomorowych / dwukomorowych
Automatyczny wyłącznik wentylatora zintegrowany z automatycznym
włącznikiem oświetlenia 4
Wzmocnione dno komory w szafach jednokomorowych / dwukomorowych
Zamek drzwi do szaf z drzwiami rozsuwanymi
Zamek drzwi do szaf z drzwiami skrzydłowymi
Szafa chłodnicza bez przegrody 5

4

5

3
3
6

AKCESORIA DO SZAF CHŁODNICZYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

7

Filtr przeciwpyłkowy (wielokrotnego użytku)
Komplet 4 wsporników
Listwa cenowa (bezbarwna)
Nakładka na półkę perforowana ze stali nierdzewnej „szlif”
Podstawa pod skrzynki do szaf jednokomorowych / dwukomorowych6
Półka do szaf na pojemniki GN
Półka plastyﬁkowana gęsta
Półka plastyﬁkowana standardowa
Półka ze stali kwasoodpornej gęsta
Półka ze stali kwasoodpornej standardowa
Rejestrator temperatury USB (bezprzewodowy)

8

UWAGI:
1 - nie dotyczy szaf chłodniczych podlegających etykietowaniu energetycznemu
2 - dotyczy modeli szaf Z, ZR, SR
3 - nie dotyczy szaf serii ecoline
4 - nie dotyczy modeli szaf 2D, 3D
5 - konieczność montażu oświetlenia LED w dwukomorowych szafach przeszklonych bez przegrody
6 - dotyczy modeli szaf o wymiarach 825, 1600

9

4

lata
gwarancji**

5lat

gwarancji**

* Płatne przedłużenie gwarancji
na okres 4 lub 5 lat
w szafach z serii
.
Możliwe jest przy zakupie urządzenia
u Producenta lub Dystrybutorów
ﬁrmy RAPA.
11
7

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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13

21

22

23

4

8

1

5

9

2

6

10

7

3

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
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11

Wzornik RAPA

- stal malowana proszkowo

RAL 9003 (połysk)
BIAŁY

RAL 7004 (połysk)
SZARY

RAL 7015 (połysk)
GRAFITOWY JASNY

RAL 7016 (połysk)
GRAFITOWY CIEMNY

RAL 9005 (połysk / półmat)
CZARNY

RAL 5002 (połysk)
NIEBIESKI

RAL 6017 (połysk)
ZIELONY

RAL 3020 (połysk)
CZERWONY

RAL 2004 (połysk)
POMARAŃCZOWY

RAL 1021 (połysk)
ŻÓŁTY

RAL 1001 (połysk)
BEŻOWY

RAL 1015 (połysk)
KOŚĆ SŁONIOWA
(KREMOWO-BEŻOWY)

RAL 8016 (połysk)
BRĄZOWY

1000/0019 (połysk)
STARE ZŁOTO

RAL 9006 (połysk)
SREBRNY

Wzornik RAPA

- tworzywo HIPS

BIAŁY

SZARY

CZARNY

NIEBIESKI

ZIELONY

CZERWONY

POMARAŃCZOWY

ŻÓŁTY

ZŁOTY

Przedstawiony wzornik ma charakter wyłącznie poglądowy, kolory i materiały na wydruku mogą odbiegać od rzeczywistych.

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14

78

www.rapa.pl
e-mail: rapa@rapa.lublin.pl

Dział szaf chłodniczych
na www.rapa.pl

