Urządzenia do
sprzedaży lodów
Niekończące się możliwości

DLACZEGO WARTO
NAS WYBRAC?
Chodź lody nie są produktem całorocznym a sezon sprzedaży
przypada od początku ciepłych dni w roku i kończy z nadejściem
tych chłodnych, bez wątpienia posiadanie ich w ofercie jest
opłacalne finansowo.
Lody bez względu na wiek, płeć czy grupę społeczną cieszą się
niesłabnącą popularnością. Bo kto w końcu nie ma ochoty na ten
pyszny deser w upalne dni?
Urządzenie do sprzedaży lodów może być ustawione w środku
lokalu czy też galerii. Jeżeli przy waszym lokalu znajduje się piękny
ogródek lub deptak w niedalekiej odległości, warto pomyśleć
o czymś bardziej mobilnym – rikszy lub rowerze, które z pewnością
przyciągną uwagę i wygenerują zyski.
W niniejszym katalogu znajdą Państwo pełen przekrój urządzeń
przystosowanych do sprzedaży lodów. Konserwatory, riksze, rowery
oraz wózki. Każdy w dwóch wariantach wielkościowych.
Aby dostosować się do indywidualnych potrzeb, każdy produkt
malujemy według palety RAL, dzięki czemu wasze urządzenie
będzie jedyne w swoim rodzaju.

Konserwator do lodów tradycyjnych - 5 kuwet

Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

Informacje
1

Pojemność 5 kuwet

2

Dodatkowy magazyn na 2 kuwety

3

Zakres temperatury od -12 do -21˚C

4

Wymuszony obieg powietrza

5

Ręczny system odszraniania

6

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

7

Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

Konserwator do lodów tradycyjnych - 7 kuwet

Informacje

Wymiary (mm)
800x700x850 h

Zasilanie (V)
230

Moc (kW)
0,11

4

1

Pojemność 7 kuwet

2

Dodatkowy magazyn na 4 kuwety

3

Zakres temperatury od -12 do -21˚C

4

Wymuszony obieg powietrza

5

Ręczny system odszraniania

6

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

7

Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

Wymiary (mm)
1050x700x850 h

Zasilanie (V)
230

Moc (kW)
0,14

Kod produktu

Kod produktu

KDL5

KDL7

Zasilanie mobilne

Zasilanie mobilne

brak możliwości

brak możliwości

5

Mobilny konserwator do
lodów tradycyjnych - 5 kuwet

Mobilny konserwator do
lodów tradycyjnych - 7 kuwet

Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

Informacje
1

Pojemność 5 kuwet

2

Dodatkowy magazyn na 2 kuwety

3

Zakres temperatury od -12 do -21˚C

4

Wymuszony obieg powietrza

5

Ręczny system odszraniania

6

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

7

Zlew wbudowany w blacie

8

Umywalka w wysuwanej szufladzie

9

Zbiorniki na czystą i brudną wodę

10

Szuflada na gadżety

11

Miejsce na szufladę kasową

12

Uchwyt na parasol

13

4 koła w tym dwa hamowane

14

Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

Informacje

Wymiary (mm)
1200x700x920 h

Zasilanie (V)
230

Moc (kW)
0,11

Kod produktu
MKDL5

Zasilanie mobile
brak możliwości

6

1

Pojemność 7 kuwet

2

Dodatkowy magazyn na 2 kuwety

3

Zakres temperatury od -12 do -21˚C

4

Wymuszony obieg powietrza

5

Ręczny system odszraniania

6

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

7

Zlew wbudowany w blacie

8

Umywalka w wysuwanej szufladzie

9

Zbiorniki na czystą i brudną wodę

10

Szuflada na gadżety

11

Miejsce na szufladę kasową

12

Uchwyt na parasol

13

4 koła w tym dwa hamowane

14

Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

Wymiary (mm)
1450x700x920 h

Zasilanie (V)
230

Moc (kW)
0,14

Kod produktu
MKDL7

Zasilanie mobilne
brak możliwości
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Riksza do lodów - 5 kuwet

Riksza do lodów - 7 kuwet

Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

Informacje
1

Pojemność 5 kuwet

2

Brak dodatkowego magazynu

3

Zakres temperatury od -12 do -21˚C

4

Wymuszony obieg powietrza

5

Ręczny system odszraniania

6

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

7

Zlew i umywalka wbudowane w blacie

8

Zbiorniki na czystą i brudną wodę

9

Dach materiałowy na stelażu

10

2x koła pompowane z hamulcem hydraulicznym

11

1x kółko gumowe z hamulcem

12

Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

13

Możliwość wyboru koloru dachu

Informacje

Wymiary (mm)
Wymiary skrzyni: 1450x800x570 h
Wymiary rikszy: 1500x1020x2100 h
Wysokość po złożeniu dachu: 1700

Zasilanie (V)
230

Moc (kW)
0,11

Kod produktu
RIDL5

Zasilanie mobilne

1

Pojemność 7 kuwet

2

Brak dodatkowego magazynu

3

Zakres temperatury od -12 do -21˚C

4

Wymuszony obieg powietrza

5

Ręczny system odszraniania

6

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

7

Zlew i umywalka wbudowane w blacie

8

Zbiorniki na czystą i brudną wodę

9

Dach materiałowy na stelażu

10

2x koła pompowane z hamulcem hydraulicznym

11

1x kółko gumowe z hamulcem

12

Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

13

Możliwość wyboru koloru dachu

Wymiary (mm)
Wymiary skrzyni: 1650x800x570 h
Wymiary rikszy: 1700x1020x2100 h
Wysokość po złożeniu dachu: 1700

Zasilanie (V)
230

Moc (kW)
0,14

Kod produktu
RIDL7

Zasilanie mobilne

jako opcja

8

jako opcja
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Rower do lodów - 5 kuwet

Rower do lodów - 7 kuwet

Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

Informacje
1

Pojemność 5 kuwet

2

Brak dodatkowego magazynu

3

Zakres temperatury od -12 do -21˚C

4

Wymuszony obieg powietrza

5

Ręczny system odszraniania

6

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

7

Zlew i umywalka wbudowane w blacie

8

Zbiorniki na czystą i brudną wodę

9

Dach materiałowy na stelażu z możliwością wyboru koloru

10

Solidna rama

11

Koła pompowane

12

Hamulec hydrauliczny

13

Niezależna praca przez 8 godzin

14

Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

Informacje

Wymiary (mm)
Wymiary skrzyni: 1600x800x570 h
Wymiary roweru: 2800x1020x2100 h
Wysokość po złożeniu dachu: 1700

Zasilanie (V)
230

Moc (kW)
0,11

Kod produktu
RODL5

Zasilanie mobilne

1

Pojemność 7 kuwet

2

Brak dodatkowego magazynu

3

Zakres temperatury od -12 do -21˚C

4

Wymuszony obieg powietrza

5

Ręczny system odszraniania

6

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

7

Zlew i umywalka wbudowane w blacie

8

Zbiorniki na czystą i brudną wodę

9

Dach materiałowy na stelażu z możliwością wyboru koloru

10

Solidna rama

11

Koła pompowane

12

Hamulec hydrauliczny

13

Niezależna praca przez 8 godzin

14

Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

Wymiary (mm)
Wymiary skrzyni: 1800x800x570 h
Wymiary roweru: 3000x1020x2100 h
Wysokość po złożeniu dachu: 1700

Zasilanie (V)
230

Moc (kW)
0,14

Kod produktu
RODL7

Zasilanie mobilne

standard

standard

Pełna informacja na temat roweru do lodów w katalogu rowerów.

10

Pełna informacja na temat roweru do lodów w katalogu rowerów.
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Wózek do lodów tradycyjnych - 7 kuwet

Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

Wizualizacja poglądowa. Cena nie zawiera kuwet.

Informacje
1

Pojemność 7 kuwet

2

Dodatkowy magazyn na 4 kuwety

3

Zakres temperatury od -12 do -21˚C

4

Wymuszony obieg powietrza

5

Ręczny system odszraniania

6

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

7

Zlew i umywalka wbudowany w blacie

8

Zbiorniki na czystą i brudną wodę

9

Szuflada na gadżety i miejsce na szufladę kasową

10

Boczne i górne klapy uchylne, zamykane na zatrzask

11

Szafki zamykane uniwersalnym kluczem

12

Oświetlenie halogenowe

13

4 koła podgumowane w tym dwa hamowane

14

Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

Wózek do lodów tradycyjnych - 10 kuwet

Informacje

Wymiary (mm)
Wymiary: 1500x750x1980 h
Wysokość do blatu: 1020
Długość bocznego blatu: 900

Zasilanie (V)
230

Moc (kW)
0,14

Kod produktu
WDL7

Zasilanie mobilne

1

Pojemność 10 kuwet

2

Dodatkowy magazyn na 4 kuwety

3

Zakres temperatury od -12 do -21˚C

4

Wymuszony obieg powietrza

5

Ręczny system odszraniania

6

Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

7

Zlew i umywalka wbudowany w blacie

8

Zbiorniki na czystą i brudną wodę

9

Szuflada na gadżety i miejsce na szufladę kasową

10

Boczne i górne klapy uchylne, zamykane na zatrzask

11

Szafki zamykane uniwersalnym kluczem

12

Oświetlenie halogenowe

13

4 koła podgumowane w tym dwa hamowane

14

Możliwość pomalowania konserwatora na dowolny kolor z palety RAL

Wymiary (mm)
Wymiary: 2000x750x1980 h
Wysokość do blatu: 1020
Długość bocznego blatu: 900

Zasilanie (V)
230

Moc (kW)
0,22

Kod produktu
WDL10

Zasilanie mobilne

brak możliwości

12

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

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

Pełna oferta przyczep, wózków
i rowerów gastronomicznych na
mobile@jggastro.com

