
Moduły
Sprzedażowe
Niekończące się możliwości



Hot dogi, burgery czy zapiekanki na stałe wpisały się  w ofertę stacji 
benzynowych, sklepów spożywczych czy też obiektów sportowych.

Relatywnie niski koszt stoiska sprzedażowego oraz brak 
skomplikowanych procedur w przygotowaniu tych przekąsek 
sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na dodanie 
ich do swojej oferty.

Wygenerowanie niewielkiej przestrzeni w sklepie, stacji, obiekcie 
sportowym lub kulturalnym z pewnością przyciągnie nowych 
klientów oraz wygeneruje zyski.

Nasza firma jest liderem w branży mobilnej sprzedaży oraz 
przygotowywaniu konceptów gastronomicznych. Bogata oferta, 
nienaganne wykonanie, jakość oraz wieloletnie doświadczenie 
sprawiają, że nasze produkty można spotkać w największych 
sieciach handlowych oraz branży benzynowej.

Niniejszy katalog prezentuje standardową ofertę.  Jesteśmy w stanie 
zaprojektować i wykonać stoiska dopasowane do indywidualnych 
potrzeb naszych klientów.

DLACZEGO WARTO 
NAS WYBRAC?
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Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera urządzeń.Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera urządzeń.

Moduł hot dog 900 - nastawny

Informacje

1 Wykonany ze stali nierdzewnej

2 Nadstawka z oświetleniem

3 Dwa kontakty w strefie roboczej umożliwiające podłączenie urządzeń

4 Moduł przeznaczony do postawienia na blat lub podstawę

Wymiary (mm)

Wymiary: 900x720x1430 h 
Wymiary miejsca roboczego: 870x700 
Wysokość do blatu: 880 

Zasilanie (V)

230

Moc (kW)

0,1

Kod produktu

MDH900N

Moduł hot dog 900 – neutralny

Informacje

1 Wykonany ze stali nierdzewnej

2 Nadstawka z oświetleniem

3 Dwa kontakty w strefie roboczej umożliwiające podłączenie urządzeń

4 2x półka przestawna

5 Możliwość wsunięcia szafy chłodniczej zamiast półek

Wymiary (mm)

Wymiary: 900x720x1430 h 
Wymiary miejsca roboczego: 870x700 
Wysokość do blatu: 880 

Zasilanie (V)

230

Moc (kW)

0,1

Kod produktu

MDH900
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Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera urządzeń.Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera urządzeń.

Moduł hot dog 900 – 4-szufladowy

Informacje

1 Wykonany ze stali nierdzewnej

2 Nadstawka z oświetleniem

3 Dwa kontakty w strefie roboczej umożliwiające podłączenie urządzeń

4 Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem

5 Cyfrowy wyświetlacz temperatury

6 Elektroniczny termostat

7 Automatyczne odparowanie skroplin

8 Czynnik chłodzący R134a

9 Pojemność 300 l

10 Zakres temperatury od +2 do +8˚C

11 Maksymalna wysokość pojemników GN – 150 mm

Wymiary (mm)

Wymiary: 900x720x1430 h 
Wymiary miejsca roboczego: 870x700 
Wysokość do blatu: 880 

Zasilanie (V)

230

Moc (kW)

0,3

Kod produktu

MDH904

Moduł hot dog 900 - 2-drzwiowy

Informacje

1 Wykonany ze stali nierdzewnej

2 Nadstawka z oświetleniem

3 Dwa kontakty w strefie roboczej umożliwiające podłączenie urządzeń

4 Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem

5 Cyfrowy wyświetlacz temperatury

6 Elektroniczny termostat

7 Automatyczne odparowanie skroplin

8 Czynnik chłodzący R134a

9 Pojemność 300 l

10 Zakres temperatury od +2 do +8˚C

Wymiary (mm)

Wymiary: 900x720x1430 h 
Wymiary miejsca roboczego: 870x700 
Wysokość do blatu: 880

Zasilanie (V)

230

Moc (kW)

0,3

Kod produktu

MDH902



Pełna oferta przyczep, wózków
i rowerów gastronomicznych na

mobile@jggastro.com

JG Gastro
Al. Dygasińskiego 42/3
30-820 Kraków

+ 12 658 21 09
887 448 836
www.jggastro.com


