


Hakkımızda...
 1980 yılında kurulan KROMPRES geçen 40 yılı aşkın süredir hedeflerine ulaşmak için çalışmaktadır. İstanbul’da, 3.000 m2 kapalı 
olmak üzere toplam 5000m2’lik alanda üretim gerçekleştiren KROMPRES; otel, restoran, fast food zinciri, kafe, bar ve yemek üretim 
tesisleri için çeşitli ürünler yapmakta ve bunun yanı sıra danışmanlık, planlama, proje, montaj ve servis olanakları ile de müşterilerine 
hizmet vermektedir.
Günümüz bilgi ve teknolojisini birleştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi amaçlayan KROMPRES, teknolojinin 
getirdiği yeniliklere, daha hızlı, daha güvenilir, daha sağlam ve daha kaliteli ürünler üretmektedir.
Endüstriyel mutfak sektöründe yer alarak, oluşturduğu bar projelerinde fark yaratarak kendi bünyesinde ALLBARSYSTEMS markasını 
oluşturan KROMPRES için kullanıcı ve çevre dostu ürünler üretmek hem bir misyon hem de en büyük ilham kaynağıdır.
Tasarladığı müşteri odaklı özel projeler ile daima bir adım önde olan KROMPRES, çözüm ortakları ile birlikte her türlü endüstriyel 
mutfak ürünlerinin imalatını ve tedariğini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda ürettiği ürünlerin ve yaptığı projelerin daima arkasında 
durarak müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.
Yeteneklerini ve sahip olduğu uzmanlığı ile müşteri memnuniyetini sürdürülebilir bir şekilde korumayı amaçlayan KROMPRES Tasarım 
Merkezi’nde müşterilerden gelen talepler titizlikle incelenmekte ve ilgili ARGE çalışmaları yürütülerek, 3 boyutlu çizim programları ve 
simülasyon sistemleri gibi modern tasarım araçları kullanılarak en uygun tasarımlar gerçekleştirilmektedir.
Yapılan tasarımlar üzerinde müşteri ile nihai mutabakat sağlandıktan sonra modern tezgahlarda modellenerek üretim 
gerçekleştirilmektedir.
KROMPRES; yaşama farklılık katacak, estetik değer taşıyan, kusursuz projeler tasarlayarak müşterilerinin beklenti ve güveninden ödün 
vermeden, yenilikçi bir anlayışla çağdaş teknolojiyi yakından takip ederek büyümeye devam etmektedir.
KROMPRES İstanbul’daki üretim tesisleri ile yaygın satış ve servis ağı sayesinde başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye yaptığı ihracatla 
Türkiye’nin gurur kaynağı haline gelmiştir.
Her yıl uluslararası fuar ve organizasyona katılım sağlayan KROMPRES, dünyanın farklı yerlerindeki çok sayıdaki önemli projelere imza 
atarak sektöründe önemli bir marka olmanın gururunu yaşamaktadır.
Türkiye Endüstriyel Mutfak Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları derneği TUSİD’in bir üyesi olan KROMPRES, 
sürekli olarak üretim şeklini ve yapısını sorgulayarak daha iyiye ulaşma arzusundadır.
KROMPRES’e göre kalite; doğru ürün ve hizmeti, müşterileriye doğru zamanda ve doğru fiyatla ulaştırmaktır.

Kalite bizim için asla vazgeçilmez bir kavramdır, tasarım da öyle…

About us...
 Established in the year 1980, KROMPRES has been working to achieve its goals for over 40 years. Carrying out production 
activities on a total area of   5.000 m2, 3.000 m2 of which is indoor in Istanbul, KROMPRES produces various products for hotels, res-
taurants, fast food chains, cafes, bars and food production facilities, and also serves its customers with consultancy, planning, project, 
assembly and service opportunities.
Aiming to respond to the needs of our customers by combining today’s knowledge and technology, KROMPRES produces faster, more 
reliable, more robust and higher quality products, in parallel with the innovations brought by technology. Working with a developing 
and expanding perspective for over 40 years, KROMPRES, with its service infrastructure, from a single workbench to the most sophis-
ticated projects, produces all sorts of products with its innovative quality understanding. Producing user and environmental friendly 
products is both a mission and a source of inspiration for KROMPRES, which has created the ALLBARSYSTEMS brand within its own 
structure, by taking part in the industrial kitchen sector and making a difference in the bar projects it has created.
KROMPRES, which is always one step ahead with its customer-oriented special projects, manufactures and supplies all kinds of in-
dustrial kitchen products, together with its solution partners. At the same time, it provides customer satisfaction by always standing 
behind the products and projects it produces.
At the KROMPRES Design Center, which aims to maintain customer satisfaction in a sustainable way with its talents and expertise, re-
quests from customers are meticulously examined and the most appropriate designs are implemented, by using modern design tools 
such as 3D drawing programs and simulation systems.
After final agreement with the customer on the designs made, production is carried out by modeling on modern benches. KROMPRES 
continues to grow, by closely following modern technology, with an innovative approach, without compromising the expectations and 
trust of its customers, by designing flawless projects, having aesthetic values that will add difference to life. Thanks to its production 
facilities in Istanbul and its widespread sales and service network, KROMPRES has become a source of pride for Turkey with its exports 
to many countries, among which European countries rank the first.
Participating in international fairs and organizations every year, KROMPRES is proud of being an important brand in the sector, by sign-
ing many important projects in different parts of the world.
Being a member of the Turkish Industrial Kitchen Laundry Service and Catering Equipment Industrialists’ and Businessmen’s associa-
tion TUSID, KROMPRES is constantly questioning its production style and structure and desires to achieve better.
For KROMPRES, quality is to put the right product and service into the hands of its customers at the right time and at the right price. 

Quality is an indispensable concept for us, so is the design...
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ROLLER IZGARA - ROLLER GRILL
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

RG-157 1570 700 1900 304

   Özellikler:
• Üstten çark ile yükseklik ayarlama sistemi.
• Özel izolasyonlu dış gövde refrakter tuğlalı
   pişirme bölümü.
• Değişebilir pişirme ızgara çubukları.
• Profil konstrüksiyonlu, sökülebilir tipte 
   dinlendirme rafları.
• Yağ toplama hazneli.
• 2 adet kömür arabalı.
• Ayaklar kilitlenilebilir tekerlekli.
• İstenilen ölçülere göre imalat yapılabilir.

   Features:
• Height adjustment system with top wheel.
• Special insulated outer body with refractory
   bricks.
• Replaceable cooking grill bars.
• Removable type resting shelves with profile 
   construction.
• Oil collection chamber.
• 2 coal trays.
• Feet with lockable wheels.
• It can be made as special in desired shapes and 
   size.

İstenilen
ölçüde
imalat

Geniş
pişirme

alanı

Manufacturing
as

requested

Large
cooking

area

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.



krompres.com

03

IZ
G

AR
AL

AR
 - 

G
Rİ

LL
S

ARGENTINA OTOMATİK IZGARA - ARGENTINA AUTOMATIC GRILL
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

AAG-157 1870 700 1860 304

   Özellikler:
• Yandan çark ile yükseklik ayarlama sistemi.
• Özel izolasyonlu dış gövde refrakter tuğlalı
   pişirme bölümü.
• Değişebilir pişirme ızgara çubukları.
• Profil konstrüksiyonlu, sökülebilir tipte 
   dinlendirme rafları.
• Yağ toplama hazneli.
• 2 adet kömür arabalı.
• İstenilen ölçülere göre imalat yapılabilir.

   Features:
• Height adjustment system with side wheel.
• Special insulated outer body with refractory
   bricks.
• Replaceable cooking grill bars.
• Removable type resting shelves with profile 
   construction.
• Oil collection chamber.
• 2 coal trays.
• It can be made as special in desired shapes and 
   size.

İstenilen
ölçüde
imalat

Geniş
pişirme

alanı

Manufacturing
as

requested

Large
cooking

area

* It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.
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   Özellikler:
• Yandan çark ile yükseklik ayarlama sistemi.
• Özel izolasyonlu dış gövde refrakter tuğlalı
   pişirme bölümü.
• Değişebilir pişirme ızgara çubukları.
• Profil konstrüksiyonlu , sökülebilir tipte 
   dinlendirme rafları.
• Yağ toplama hazneli.
• 2 adet kömür arabalı.
• İstenilen ölçülere göre imalat yapılabilir.

   Features:
• Height adjustment system with side wheel.
• Special insulated outer body with refractory
   bricks.
• Replaceable cooking grill bars.
• Removable type resting shelves with profile
   construction.
• Oil collection chamber.
• 2 coal trays.
• It can be made as special in desired shapes and 
   size.

İstenilen
ölçüde
imalat

Refrakter
tuğlalı

pişirme
bölümü

Refractory
bricks

Manufacturing
as

requested

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.

ARGENTINA MANUEL IZGARA - ARGENTINA MANUEL GRILL
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

AMG-187 1870 700 1860 304
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   Özellikler:
• Derin haznesi sayesinde kalın etlerin 
   pişirilmesinde etkilidir.
• Özel izolasyonlu dış gövde refrakter tuğlalı
   pişirme bölümü.
• Değişebilir pişirme ızgara çubukları.
• Profil konstrüksiyonlu, sökülebilir tipte 
   dinlendirme rafları.
• Yağ toplama hazneli.
• 2 adet kömür arabalı.
• İstenilen ölçülere göre imalat yapılabilir.

   Features:
• It is effective in cooking thick meats thanks to 
   its deep chamber.
• Special insulated outer body with refractory
   bricks.
• Replaceable cooking grill bars.
• Removable type resting shelves with profile 
   construction.
• Oil collection chamber.
• 2 coal trays.
• It can be made as special in desired shapes and 
   size.

İstenilen
ölçüde
imalat

Geniş
pişirme

alanı

Manufacturing
as

requested

Large
cooking

area

* It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.

ROBOTA IZGARA - ROBOTA GRILL
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

ROG-150 1500 700 1240 304
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   Özellikler:
• Alttan çark ile çift kollu yükseklik ayarlama sistemi.
• 2 adet ayrı pişirme yüzeyine sahip.
• Özel izolasyonlu dış gövde refrakter tuğlalı
   pişirme bölümü.
• Değişebilir pişirme ızgara çubukları.
• Profil konstrüksiyonlu , sökülebilir tipte 
   dinlendirme rafları.
• Yağ toplama hazneli.
• 2 adet kömür arabalı.
• İstenilen ölçülere göre imalat yapılabilir.

   Features:
• Height adjustment system with side wheel.
• It has 2 separate cooking surface.
• Special insulated outer body with refractory bricks.
• Replaceable cooking grill bars.
• Removable type resting shelves with profile
   construction.
• Oil collection chamber.
• 2 coal trays.
• It can be made as special in desired shapes and 
   size.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.

Geniş
pişirme

alanı

Large
cooking

area

ASADO IZGARA - ASADO GRILL
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

AG-150 1500 820 1640 304
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   Özellikler:
• Yandan çark ile yükseklik ayarlama sistemi.
• Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.
• Özel izolasyonlu dış gövde refrakter tuğlalı
   pişirme bölümü.
• Değişebilir pişirme ızgara çubukları.
• Profil konstrüksiyonlu, sökülebilir tipte 
   dinlendirme rafları.
• Yağ toplama hazneli.
• İstenilen ölçülere göre imalat yapılabilir.

   Features:
• Height adjustment system with side wheel.
• Suitable for countertop and cabinet use.
• It is effective in cooking thick meats thanks to 
   its deep chamber.
• Special insulated outer body with refractory
   bricks.
• Replaceable cooking grill bars.
• Removable type resting shelves with profile 
   construction.
• Oil collection chamber.

İstenilen
ölçüde
imalat

Geniş
pişirme

alanı

Manufacturing
as

requested

Large
cooking

area

* It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.

SANTA MARIA IZGARA - SANTA MARIA GRILL
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

SMG-170 1700 700 1220 304
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   Özellikler:
• Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.
• Alttan çark ile çift kollu yükseklik ayarlama sistemi.
• 2 adet ayrı pişirme yüzeyine sahip.
• Özel izolasyonlu dış gövde refrakter tuğlalı
   pişirme bölümü.
• Değişebilir pişirme ızgara çubukları.
• Profil konstrüksiyonlu , sökülebilir tipte 
   dinlendirme rafları.
• Yağ toplama hazneli.
• İstenilen ölçülere göre imalat yapılabilir.

   Features:
• Suitable for countertop and cabinet using.
• Height adjustment system with side wheel.
• It has 2 separate cooking surface.
• Special insulated outer body with refractory bricks.
• Replaceable cooking grill bars.
• Removable type resting shelves with profile
   construction.
• Oil collection chamber.
• It can be made as special in desired shapes and 
   size.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.

SETÜSTÜ BASK IZGARA - COUNTER TOP BASK GRILL
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

CBG-140 1400 820 1130 304
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   Özellikler:
• Yandan çark ile yükseklik ayarlama sistemi.
• Özel izolasyonlu dış gövde refrakter tuğlalı
   pişirme bölümü.
• Değişebilir pişirme ızgara çubukları.
• Profil konstrüksiyonlu, sökülebilir tipte 
   dinlendirme rafları.
• Yağ toplama hazneli.
• Ayaklar kilitlenilebilir tekerlekli.
• İstenilen ölçülere göre imalat yapılabilir.

   Features:
• Height adjustment system with side wheel.
• Special insulated outer body with refractory
   bricks.
• Replaceable cooking grill bars.
• Removable type resting shelves with profile 
   construction.
• Feet with lockable wheels.
• Oil collection chamber.
• It can be made as special in desired shapes and 
   size.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

* It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.

BASK IZGARA - BASK GRILL
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

BG-150 1500 820 1630 304

Geniş
pişirme

alanı

Large
cooking

area
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   Özellikler:
• Üstten çark ile çift kollu yükseklik ayarlama sistemi.
• 2 adet ayrı pişirme yüzeyine sahiptir.
• Özel izolasyonlu dış gövde refrakter tuğlalı
   pişirme bölümü.
• Değişebilir pişirme ızgara çubukları.
• Profil konstrüksiyonlu , sökülebilir tipte 
   dinlendirme rafları.
• Yağ toplama hazneli.
• Kömür bölümü.
• Ayaklar kilitlenilebilir tekerlekli.
  Opsiyonel:
• RAL kodlu tüm renkler uygulanabilir.
• Paslanmaz çelikten yapılabilir.
• İstenilen şekil ve ölçülere göre imalat yapılabilir.

   Features:
• Height adjustment system with upper 2 wheel.
• It has 2 separate cooking surfaces.
• Special insulated outer body with refractory bricks.
• Replaceable cooking grill bars.
• Removable type resting shelves with profile
   construction.
• Oil collection chamber.
• Coal section.
• Feet with lockable wheels.
   Optional:
• All RAL coded colors can be applied.
• It can be made of stainless steel.
• It can be made as special in desired shapes and 
   size.

İstenilen
ölçüde
imalat

Refrakter
tuğlalı

pişirme
bölümü

Refractory
bricks

Manufacturing
as

requested

* Paslanmaz çelik üzerine elektrostatik boyalı imal edilmiştir. * It is manufactured by applying electrostatic paint on stainless steel.

TWIN EAGLES IZGARA - TWIN EAGLES GRILL
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

TEG-200 2000 950 1700 430
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   Özellikler:
• Üstten çark ile çift kollu yükseklik ayarlama sistemi.
• 2 adet ayrı pişirme yüzeyine sahiptir.
• Özel izolasyonlu dış gövde refrakter tuğlalı
   pişirme bölümü.
• Değişebilir pişirme ızgara çubukları.
• Profil konstrüksiyonlu , sökülebilir tipte 
   dinlendirme rafları.
• Yağ toplama hazneli.
• Kömür bölümü.
• Ayaklar kilitlenilebilir tekerlekli.
  Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülere göre imalat yapılabilir.

   Features:
• Height adjustment system with upper 2 wheel.
• It has 2 separate cooking surfaces.
• Special insulated outer body with refractory bricks.
• Replaceable cooking grill bars.
• Removable type resting shelves with profile
   construction.
• Oil collection chamber.
• Coal section.
• Feet with lockable wheels.
   Optional:
• It can be made as special in desired shapes and 
   size.

* It is manufactured by applying electrostatic paint on stainless steel.
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* It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.

TWIN EAGLES IZGARA - TWIN EAGLES GRILL
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

TEGP-200 2000 950 1700 304

İstenilen
ölçüde
imalat

Refrakter
tuğlalı

pişirme
bölümü

Refractory
bricks

Manufacturing
as

requested
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   Özellikler:
• 4 adet raf ile ayrı pişirme alanları.
• Pişirme sıcaklığını izlemek için dahili sıcaklık 
   göstergesi.
• Buton ateşleme, brülörü hızlı ve kolay bir şekilde 
aydınlatır.
• Patentli porselen kaplı alev diski haznesi, brülörü 
   yağdan korurken alevin kömür veya odun 
   parçalarına ulaşmasını sağlar.
• Nem, sıcaklık ve duman kontrolü için üç hava damperi.
• Serin dokunuşlu tel kulplu çift kapı tasarımı.
• Çıkarılabilir yağ tepsisi, fazla yemek artıklarını 
   yakalar.

   Features:
• Four chrome-coated smoking racks.
• Built-in temperature gauge to monitor cooking 
   temperature.
• Push-button ignition lights burner quickly and easily.
• Patented porcelain-coated flame disk bowl allows 
   flame to reach charcoal or wood chunks while 
   shielding burner from grease.
• Three air dampers for moisture, temperature and 
   smoke control.
• Double door design with cool touch wire handles.
• Removable grease tray catches excess food drippings.

İstenilen
ölçüde
imalat

Geniş
pişirme

alanı

Manufacturing
as

requested

Large
cooking

area

* It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.

SMOKER - SMOKER
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

SM-60 600 600 1250 304
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DERİ KAPLAMA ŞARAP DOLABI - LEATHER COATED WINE CABINET
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

LWC-200 2000 650 1370 +7/+12 C0 0,55 220 V / 50 Hz R134A

   Özellikler:
• İç kısmı ayna yüzeyli paslanmaz sacdan 
   oluşmaktadır.
• İç kısmının ahşap dış kısmı deri kaplamalı 
   kapıdan oluşmaktadır.
• Fanlı soğutma sistemi (+7/+12 °C).
• İç kısmı LED (amber rengi) aydınlatmalıdır.
  Opsiyonel:
• Paslanmaz borulu veya ahşap iç raflı nem 
   göstergesi ve kontrolü.
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat olarak 
   yapılabilir.

   Features:
• Internal part consists of surfaced stainless steel.
• The interior is made of wood and the exterior is 
   leather-covered door.
• Fan cooling system (+7/+12 °C).
• The interior is led (amber) illuminated.
   Optional:
• With stainless pipe or wooden inner shelf 
   Humidity indicator and control.
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

   TASARIM:
• Antik içecek dolaplarından ilham alınarak 
   bir bölümü kav, bir bölümü soğuk dolap 
   olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.
• Valiz görünümünde olmakla birlikte 
   hareketli oluşu hem estetik olup hem de 
   kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
• Ahşap kasa, siyah deri görünümlü kayışlar 
   ve altın renkli donanımlarla tamamlanan 
   Baroque kumaş döşemeye sahiptir.
• Soğuk dolap bölümündeki raflar şişeleri 
   yatay koymaya uygun olmakla birlikte, 
   çekmece bölümü de bu tasarımda dikkat 
   çeken detaylardandır.

   DESIGN:
• Inspired by antique beverage cabinets is 
   made up of two parts, one part of the tin 
   and the other part of the cold cabinet.
• Although it has the appearance of a 
   suitcase, its mobility is both aesthetic and 
   provides ease of use.
• The wooden case has Baroque fabric 
   upholstery complete with black 
   leather-look straps and gold hardware.
• While the shelves in the cold cabinet 
   section are suitable for placing the bottles 
   horizontally, the drawer section is one of 
   the striking details in this design.
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AHŞAP KAPLAMALI ŞARAP DOLABI - WOOD COATED WINE CABINET
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

WWJ-140 1400 575 2520 +7/+12 C0 0,65 220 V / 50 Hz R404A

   Özellikler:
• Paslanmaz veya dekoratif elektrostatik boya.
• Dışı dekoratif boyalı, ahşap veya paslanmaz çelik 
   görünümlü üretilebilir.
• İç kısmı satine veya ayna paslanmaz sacdan 
   üretilebilir.
• İki veya üç katmanlı çam kapı.
• Fanlı soğutma sistemi (+7/+12 °C).
• İsteğe bağlı olarak uzaktan soğutmalı kondenserli.
  Opsiyonel:
• Paslanmaz borulu veya ahşap iç raflı nem 
   göstergesi ve kontrolü.
• Yanları ve arkası camlı, Floresan/LED lamba, 
   buharlaştırma kabı (isteğe bağlı).

   Features:
• Stainless or decorative electrostatic paint.
• It can be produced with decorative exterior 
   paint, wood or stainless steel.
• The interior can be produced from satin or mirror 
   stainless steel.
• Two or three tier pine door.
• Fan cooling system (+7/+12 °C).
• Optionally with remote cooling condenser.
   Optional:
• With stainless pipe or wooden inner shelf 
   Humidity indicator and control (optional).
• Sides and back with glass, Fluorescent/LED 
   lamp, Evaporation vessel.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

   TASARIM:
• Özel üretim şarap soğutucu dolaplar 
   dekorasyonunuzun bir parçası olarak
   üretilir.
• Dış kısım dekoratif ahşap kaplama 
   veya boyalı saç olarak üretilebilir.
• Kırmızı, beyaz şarap için tek veya 
   çok ısılı üretilebilir.
• İhtiyaca bağlı olarak, şarküteri, 
   peynir ve soğutuculu bardak dolabı 
   ilave edilebilir.

   DESIGN:
• Special production wine cooler 
   cabinets are produced as a part 
   of your decoration.
• The exterior can be produced as 
   decorative wood veneer or painted 
   sheet metal.
• It can be produced with single or 
   multi-temperature for red and 
   white wine.
• Depending on the need, delicatessen, 
   cheese and cooler glass cabinet can  
   be added.
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ÖZEL TASARIM ŞARAP DOLABI - CUSTOM MADE WINE CABINET
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

CWC-216 2160 1000 2400 +7/+12 C0 0,65 220 V / 50 Hz R404A

   Özellikler:
• Dışı ayna yüzeyli paslanmaz çelikten üretilmiş olup, 
   iç kısmı satine veya ayna paslanmaz sacdan 
   üretilebilir.
• İki veya üç katmanlı çam kapı.
• Yanları ve arkası camlı.
• Floresan/LED lamba.
• Fanlı soğutma sistemi (+7/+12 °C).
• İsteğe bağlı olarak uzaktan soğutmalı kondenserli.
  Opsiyonel:
• Paslanmaz borulu veya ahşap iç raflı nem 
   göstergesi ve kontrolü.
• Buharlaştırma kabı (isteğe bağlı).

   Features:
• It is made of stainless steel with a mirror surface.
• The inner part can be produced from satin or 
   mirror stainless steel.
• Two or three tier pine door.
• Glass on the sides and back.
• Fluorescent/LED lamp,
• Fan cooling system (+7/+12 °C).
• Optionally with remote cooling condenser.
   Optional:
• With stainless pipe or wooden inner shelf 
   Humidity indicator and control.
• Evaporation vessel (optional).

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

   TASARIM:
• Özel üretim şarap soğutucu dolaplar 
   dekorasyonunuzun bir parçası olarak
   üretilir.
• Dış kısım dekoratif ahşap kaplama 
   veya boyalı saç olarak üretilebilir.
• Kırmızı, beyaz şarap için tek veya 
   çok ısılı üretilebilir.
• İhtiyaca bağlı olarak, şarküteri, 
   peynir ve soğutuculu bardak dolabı 
   ilave edilebilir.

   DESIGN:
• Special production wine cooler 
   cabinets are produced as a part 
   of your decoration.
• The exterior can be produced as 
   decorative wood veneer or painted 
   sheet metal.
• It can be produced with single or 
   multi-temperature for red and 
   white wine.
• Depending on the need, delicatessen, 
   cheese and cooler glass cabinet can  
   be added.
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STATİK BOYALI ÖZEL TASARIM ŞARAP DOLABI - STATIC PAINTED CUSTOM MADE WINE CABINET
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

SWC-180 1800 700 2500 +7/+12 C0 0,60 220 V / 50 Hz R404A

   Özellikler:
• Paslanmaz veya dekoratif elektrostatik boya.
• Dışı dekoratif boyalı, ahşap veya paslanmaz çelik 
   görünümlü üretilebilir.
• İç kısmı satine veya ayna paslanmaz sacdan 
   üretilebilir.
• İki veya üç katmanlı çam kapı.
• Fanlı soğutma sistemi (+7/+12 °C).
• İsteğe bağlı olarak uzaktan soğutmalı kondenserli.
  Opsiyonel:
• Paslanmaz borulu veya ahşap iç raflı Nem 
   göstergesi ve kontrolü.
• Yanları ve arkası camlı, Floresan/LED lamba, 
   buharlaştırma kabı (isteğe bağlı).

   Features:
• Stainless or decorative electrostatic paint.
• It can be produced with decorative exterior 
   paint, wood or stainless steel.
• The interior can be produced from satin or mirror 
   stainless steel.
• Two or three tier pine door.
• Fan cooling system (+7/+12 °C).
• Optionally with remote cooling condenser.
   Optional:
• With stainless pipe or wooden inner shelf 
   Humidity indicator and control (optional).
• Sides and back with glass, Fluorescent/LED 
   lamp, Evaporation vessel.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

   TASARIM:
• Özel üretim şarap soğutucu 
   dolaplar dekorasyonunuzun bir 
   parçası olarak üretilir.
• Dış kısım dekoratif ahşap kaplama 
   veya boyalı saç olarak üretilebilir.
• Kırmızı, beyaz şarap için tek veya 
   çok ısılı üretilebilir.
• İhtiyaca bağlı olarak, şarküteri, 
   peynir ve soğutuculu bardak 
   dolabı ilave edilebilir.
   DESIGN:
• Special production wine 
   cooler cabinets are produced 
   as a part of your decoration.
• The exterior can be produced 
   as decorative wood veneer or 
   painted sheet metal.
• It can be produced with 
   single or multi-temperature 
   for red and white wine.
• Depending on the need, 
   delicatessen, cheese and cooler 
   glass cabinet can be added.
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STATİK BOYALI ÖZEL TASARIM ŞARAP DOLABI - STATIC PAINTED CUSTOM MADE WINE CABINET
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

SWC-160 1600 700 2400 +7/+12 C0 0,60 220 V / 50 Hz R134A

   Özellikler:
• Paslanmaz veya dekoratif elektrostatik boya.
• Dışı dekoratif boyalı, ahşap veya paslanmaz çelik 
   görünümlü üretilebilir.
• İç kısmı satine veya ayna paslanmaz sacdan 
   üretilebilir.
• İki veya üç katmanlı çam kapı.
• Fanlı soğutma sistemi (+7/+12 °C).
• İsteğe bağlı olarak uzaktan soğutmalı kondenserli.
  Opsiyonel:
• Paslanmaz borulu veya ahşap iç raflı Nem 
   göstergesi ve kontrolü.
• Yanları ve arkası camlı, Floresan/LED lamba, 
   buharlaştırma kabı (isteğe bağlı).

   Features:
• Stainless or decorative electrostatic paint.
• It can be produced with decorative exterior 
   paint, wood or stainless steel look.
• The interior can be produced from satin or mirror 
   stainless steel.
• Two or three tier pine door.
• Fan cooling system (+7/+12 °C).
• Optionally with remote cooling condenser.
   Optional:
• With stainless pipe or wooden inner shelf 
   Humidity indicator and control (optional).
• Sides and back with glass, Fluorescent/LED 
   lamp, Evaporation vessel.

   TASARIM:
• Özel üretim şarap soğutucu 
   dolaplar dekorasyonunuzun bir 
   parçası olarak üretilir.
• Dış kısım dekoratif ahşap kaplama 
   veya boyalı saç olarak üretilebilir.
• Kırmızı, beyaz şarap için tek veya 
   çok ısılı üretilebilir.
• İhtiyaca bağlı olarak, şarküteri, 
   peynir ve soğutuculu bardak 
   dolabı ilave edilebilir.
   DESIGN:
• Special production wine 
   cooler cabinets are produced 
   as a part of your decoration.
• The exterior can be produced 
   as decorative wood veneer or 
   painted sheet metal.
• It can be produced with 
   single or multi-temperature 
   for red and white wine.
• Depending on the need, 
   delicatessen, cheese and cooler 
   glass cabinet can be added.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

   TASARIM:
• Özel üretim şarap soğutucu 
   dolaplar dekorasyonunuzun 
   bir parçası olarak üretilir.
• Dış kısım dekoratif ahşap kaplama 
   veya boyalı saç olarak üretilebilir.
• Kırmızı, beyaz şarap için tek veya 
   çok ısılı üretilebilir.
• İhtiyaca bağlı olarak, şarküteri, 
   peynir ve soğutuculu bardak 
   dolabı ilave edilebilir.
   DESIGN:
• Special production wine 
   cooler cabinets are produced 
   as a part of your decoration.
• The exterior can be produced 
   as decorative wood veneer or 
   painted sheet metal.
• It can be produced with 
   single or multi-temperature 
   for red and white wine.
• Depending on the need, 
   delicatessen, cheese and cooler 
   glass cabinet can be added.
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   Özellikler:
• İşletme ihtiyaçları doğrultusunda imal 
   edilmektedir.
• Üst tablalar tek parça ve boşluksuz imal edilir.
• Buzdolabı, bardak yıkama, buz makinesi, bardak 
   soğutucu, blender ünitesi, bira sifon ünitesi, müzik
   kabini gibi cihazlara uyumlu yapıda tasarlanmıştır.
• İhtiyaca göre hijyenik dolaplı olarak imal edilebilir.
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat yapılabilir.

   Features:
• It is manufactured in line with business needs.
• Top tables are manufactured in one piece and 
   without gaps.
• It is designed to be compatible with devices such as 
   refrigerator, glass washer, ice machine, glass cooler, 
   blender unit, beer siphon unit, music cabinet.
• It can be manufactured with a hygienic cabinet 
   as required.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.

   TASARIM:
• Tüm işletmelerin ihtiyaçları 
   göz önünde tutularak 
   hazırlanmış fonksiyonel 
   parçalardan oluşmaktadır.
• İşletmenin belirleyeceği 
   fonksiyon ve özelliklere göre 
   modüller birleştirilerek hepsi 
   bir arada tasarım oluşturulabilir.

   DESIGN:
• It consists of functional parts 
   prepared by considering the 
   needs of all businesses.
• All-in-one design can be 
   created by combining modules 
   according to the functions and 
   features to be determined by 
   the business.

PREMIMUM BAR - PREMIUM BAR
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

PB-500 5000 650 1150 304
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   Özellikler:
   Bar Konstrüksiyon:
• Kaynak ve kesme işlemi gerekmez.
• Kullanıma hazır tesisat alt yapısı ile gelir.
• Dekoratif ön paneller sökülebilir ve 
   değiştirilebilir.
• Banko altı LED lamba.
   Bar Alt Bölümü:
• Tamamen AISI 304 Kalite Modüler ürünler 
   isteğe bağlıdır.

   Features:
   Bar Constrution:
• No welding or cutting required.
• It comes with a ready-to-use installation 
   infrastructure.
• Decorative front panels are removable and 
   replaceable.
• Bench with LED lamp.
   Bar Subdivision:
• Fully AISI 304 Quality Modular products are 
   optional.

* It is made of AISI 304 stainless and galvanized sheet.* AISI 304 Paslanmaz ve galvaniz sacdan imal edilir.

   TASARIM:
• Tasarım maliyetleri ve kısıtlı 
   zamanı ön planda tutan işletmeler 
   için özel olarak tasarlanmıştır.
• Modüler kullanım ile parçalar 
   ihtiyaca göre seçilebilir.
• Tüm parçalar kolaylıkla demonte 
   edilebilir.
• Tesisat alt yapısı üretimde hazırlanır 
   ve montajda zaman kazandırır.

   DESIGN:
• It consists of functional parts 
   prepared by considering the 
   needs of all businesses.
• All-in-one design can be 
   created by combining modules 
   according to the functions and 
   features to be determined by 
   the business.

   DESIGN:
• It is specially designed for businesses 
   that prioritize design costs and 
   limited time.
• With modular use, parts can be 
   selected according to needs.
• All parts can be easily disassembled.
• The installation infrastructure is 
   prepared at the factory and saves 
   time during assembly.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

MODÜLER BAR - MODULAR BAR
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

MB-390 3900 2360 850 / 1070 304
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   Özellikler:
• Dış kısmı elektrostatik boyalı.
• Defrost sistemli.
• Nem göstergeli.
• Fanlı soğutma.
• LED aydınlatma.
• Kilitlenebilir, yaylı menteşeli kapılar.
   Opsiyonel:
• RAL kodlu tüm renkler uygulanabilir.
• Paslanmaz çelikten yapılabilir.
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.
• Üzeri ahşap olarak üretilebilir.

   Features:
• Exterior side electrostatic painted.
• Defrost system.
• Humidity indicator.
• Fan cooling.
• LED lighting.
• Lockable, spring hinged doors.
   Optional:
• All RAL coded colors can be applied.
• It can be made of stainless steel.
• It can be made as special production in desired
   shapes and sizes.
• It can be produced as wood.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

ET
 YA

ŞL
AN

DI
RM

A-
DR

Y 
AG

E

* Paslanmaz çelik üzerine elektrostatik boya uygulanarak imal edilmektedir. * It is manufactured by applying electrostatic paint on stainless steel.

   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Kafe, restaurant ve büfelerin 
   soğuk ürünleri için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

DRY AGE - DRY AGE
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Nemlendirme
Humidification

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

DA-200 2000 900 2200 -3/+5 C0 0,40 % 65-85 220 V / 50 Hz R404A
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   Özellikler:
• Ön kısmı isteğe bağlı olarak açık veya kapılı.
• Yüksekliği ayarlanabilir iç raflar.
• Paslanmaz veya dekoratif elektrostatik boya.
• Floresan / LED lamba.
• Buharlaştırma kabı ve fanlı soğutma sistemine 
   (+4/+8 °C) sahiptir.
   Opsiyonel:
• Dekoratif ön kaplama.
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• The front part is optionally open or with a door.
• Height adjustable interior shelves.
• Stainless or decorative electrostatic paint.
• Fluorescent / LED lamp.
• It has evaporation bowl and fan cooling system 
   (+4/+8 °C).
   Optional:
• Decorative front coating.
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* AISI 304 paslanmaz ve galvaniz sacdan imal edilmiştir. * It is made of AISI 304 Stainless and galvanized sheet.

   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Kafe, restaurant ve büfelerin 
   soğuk ürünleri için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is produced for cold products 
   of businesses such as cafes, 
   restaurants and buffets.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

SOĞUK TEŞHİR ÜNİTESİ - COLD DISPLAY UNIT
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

CDU-277 2770 540 1660 +4/+8 C0 0,30 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• 3 Adet ayarlanabilir raflı.
• Perde sistemli.
• LED aydınlatma.
• Üflemeli soğutma sistemli.
• Dijital termostat ve termometre kontrollü.
   Opsiyonel:
• RAL kodlu tüm renkler uygulanabilir.
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• With 3 adjustable shelves.
• Curtain system.
• LED lighting.
• With blown cooling system.
• Digital thermostat and thermometer controlled.
   Optional:
• All RAL coded colors can be applied.
• Production can be made according to the 
   desired dimensions.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* Paslanmaz çelik üzerine elektrostatik boyalı imal edilmiştir. * It is manufactured by applying electrostatic paint on stainless steel.

AÇIK TİP SOĞUTUCU - OPEN TYPE COOLER
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

OCB-100 1000 600 2100 +4/+8 C0 0,35 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• 3 Adet ayarlanabilir raflı.
• Perde sistemli.
• LED aydınlatma.
• Üflemeli soğutma sistemli.
• Dijital termostat ve termometre kontrollü.
   Opsiyonel:
• RAL kodlu tüm renkler uygulanabilir.
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• With 3 adjustable shelves.
• Curtain system.
• LED lighting.
• With blown cooling system.
• Digital thermostat and thermometer controlled.
   Optional:
• All RAL coded colors can be applied.
• Production can be made according to the 
   desired dimensions.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* Paslanmaz çelik üzerine elektrostatik boyalı imal edilmiştir. * It is manufactured by applying electrostatic paint on stainless steel.

AÇIK TİP SOĞUTUCU - OPEN TYPE COOLER
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

OCW-100 1000 600 2100 +4/+8 C0 0,35 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• Ön kısmı isteğe bağlı olarak açık veya kapılı 
   üretilebilir.
• Yüksekliği ayarlanabilir iç raflar.
• Paslanmaz veya dekoratif elektrostatik boya.
• Floresan / LED lamba, gece perdesi 
   (açık tiplerde).
• Buharlaştırma kabı ve fanlı soğutma sistemine 
   (+4/+8 °C) sahiptir.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• The front part can be optionally produced with 
   an open or a door.
• Height adjustable interior shelves.
• Stainless or decorative electrostatic paint.
• Fluorescent / LED lamp, Night curtain 
   (open types).
• It has evaporation bowl and fan cooling system 
   (+4/+8 °C).
   Optional:
• Production can be made according to the 
   desired dimensions.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* AISI 304 paslanmaz ve galvaniz sacdan imal edilmiştir. * It is made of AISI 304 Stainless and galvanized sheet.

   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Kafe, restaurant ve büfelerin 
   soğuk ürünleri için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is produced for cold products 
   of businesses such as cafes, 
   restaurants and buffets.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

DUVAR TİPİ TEŞHİR ÜNİTESİ - WOOD TYPE DISPLAY UNIT
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

WDU-146 1460 450 650 +4/+8 C0 0,35 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• Ön kısmı isteğe bağlı olarak açık veya kapılı 
   üretilebilir.
• Yüksekliği ayarlanabilir iç raflar.
• Paslanmaz veya dekoratif elektrostatik boya.
• Floresan / LED lamba, gece perdesi 
   (açık tiplerde).
• Buharlaştırma kabı ve fanlı soğutma sistemine 
   (+4/+8 °C) sahiptir.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• The front part can be optionally produced with 
   an open or a door.
• Height adjustable interior shelves.
• Stainless or decorative electrostatic paint.
• Fluorescent / LED lamp, Night curtain 
   (open types).
• It has evaporation bowl and fan cooling system 
   (+4/+8 °C).
   Optional:
• Production can be made according to the 
   desired dimensions.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* AISI 304 paslanmaz ve galvaniz sacdan imal edilmiştir. * It is made of AISI 304 Stainless and galvanized sheet.

   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Kafe, restaurant ve büfelerin 
   soğuk ürünleri için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is produced for cold products 
   of businesses such as cafes, 
   restaurants and buffets.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is produced for cold products 
   of businesses such as cafes, 
   restaurants and buffets.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

DUVAR TİPİ TEŞHİR ÜNİTESİ - WOOD TYPE DISPLAY UNIT
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

WDU-100 1000 558 955 +4/+8 C0 0,35 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• Ön kısmı isteğe bağlı olarak açık veya kapılı 
   üretilebilir.
• Yüksekliği ayarlanabilir iç raflar.
• Paslanmaz veya dekoratif elektrostatik boya.
• Floresan / LED lamba, gece perdesi 
   (açık tiplerde).
• Buharlaştırma kabı ve fanlı soğutma sistemine 
   (+4/+8 °C) sahiptir.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• The front part can be optionally produced with 
   an open or a door.
• Height adjustable interior shelves.
• Stainless or decorative electrostatic paint.
• Fluorescent / LED lamp, Night curtain 
   (open types).
• It has evaporation bowl and fan cooling system 
   (+4/+8 °C).
   Optional:
• Production can be made according to the 
   desired dimensions.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* AISI 304 paslanmaz ve galvaniz sacdan imal edilmiştir. * It is made of AISI 304 Stainless and galvanized sheet.

   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Kafe, restaurant ve büfelerin 
   soğuk ürünleri için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is produced for cold products 
   of businesses such as cafes, 
   restaurants and buffets.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

İÇECEK TEŞHİR DOLABI - BEVERAGE DISPLAY UNIT
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

BDU-150 1500 900 1550 +4/+8 C0 0,40 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• Ön kısmı isteğe bağlı olarak açık veya kapılı 
   üretilebilir.
• Yüksekliği ayarlanabilir iç raflar.
• Paslanmaz veya dekoratif elektrostatik boya.
• Floresan / LED lamba, gece perdesi 
   (açık tiplerde).
• Buharlaştırma kabı ve fanlı soğutma sistemine 
   (+4/+8 °C) sahiptir.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• The front part can be optionally produced with 
   an open or a door.
• Height adjustable interior shelves.
• Stainless or decorative electrostatic paint.
• Fluorescent / LED lamp, Night curtain 
   (open types).
• It has evaporation bowl and fan cooling system 
   (+4/+8 °C).
   Optional:
• Production can be made according to the 
   desired dimensions.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* AISI 304 paslanmaz ve galvaniz sacdan imal edilmiştir. * It is made of AISI 304 Stainless and galvanized sheet.

   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Kafe, restaurant ve büfelerin  
   soğuk ürünleri için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is produced for cold products 
   of businesses such as cafes, 
   restaurants and buffets.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

ANKASTRE SOĞUTUCU - BUILT-IN COOLER
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

BC-140 1400 765 1400 +4/+8 C0 0,40 220 V / 50 Hz R134A



krompres.com

28

TE
ŞH

İR
 Ü

Nİ
TE

Sİ
-D

IS
PL

AY
 U

NI
TS

İstenilen
ölçüde
imalat
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   Özellikler:
• Pirinç (yüzey eskitme) uygulanmıştır.
• Ön kısmı isteğe bağlı olarak açık veya kapılı 
   üretilebilir.
• Yüksekliği ayarlanabilir iç raflar.
• LED Aydınlatmalı.
• Fanlı soğutma sistemi’ne (+4/+8 °C) sahiptir.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat olarak 
   yapılabilir.

   Features:
• Made with brass (surface aging).
• The front part can be optionally produced with an 
   open or a door.
• Height adjustable interior shelves.
• LED light.
• It has evaporation bowl and fan cooling system 
   (+4/+8 °C).
   Optional:
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 Quality Stainless Steel.

İÇECEK TEŞHİR DOLABI (PİRİNÇ / YÜZEY ESKİTME) - BEVERAGE DISPLAY UNIT (BRAST / SURFACE AGING)
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

BDU -137 1370 700 2020 +4/+8 C0 0,40 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• İçten motorlu.
• Fanlı soğutma.
• Elektronik termostat.
• 3 sıra cam raf.
• Led aydınlatma sistemi.
• Buharlaştırma kabı ve fanlı soğutma sistemine 
   (+5/+8 °C) sahiptir.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• Internal motor.
• Fan cooling.
• Electronic thermostat.
• 3 rows of glass shelves.
• Led lighting system.
• It has evaporation bowl and fan cooling system 
   (+5/+8 °C).
   Optional:
• Production can be made according to the 
   desired dimensions.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* AISI 304 paslanmaz ve galvaniz sacdan imal edilmiştir. * It is made of AISI 304 Stainless and galvanized sheet.

   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Kafe, restaurant ve büfelerin 
   pasta ürünleri için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is produced for cake products 
   of businesses such as cafes, 
   restaurants and buffets.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

PASTA TEŞHİR DOLABI - CAKE DISPLAY UNIT
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

CDU-100 1000 850 1330 +5/+8 C0 0,40 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• Tabla kenarları öküz burnu (bull-nose) veya 
   ihtiyaca uygun formlarda üretilir.
• Tek parça üst tablalı ve boşluksuz imal edilir.
• Yuvarlatılmış iç köşeleri ile kolayca temizlenir.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat olarak 
   yapılabilir.

   Features:
• Table edges are produced in bull-nose or 
   custom-made forms.
• It is manufactured with a single piece top table 
   and without gaps.
• Easy to clean with rounded inner corners.
   Optional:
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 Quality Stainless Steel.

   TASARIM:
• Dayanıklılık ve fonksiyonelliği ön 
   planda tutan işletmeler için özel 
   olarak tasarlanmıştır.
• İhtiyaca ve kullanım alanlarına 
   göre özelleştirilebilir.
• İşletmenin belirleyeceği 
   fonksiyon ve özelliklere göre 
   modüller birleştirilerek hepsi bir 
   arada tasarım oluşturulabilir.

   DESIGN:
• It is specially designed for 
   businesses that prioritize durability 
   and functionality.
• It can be customized according 
   to needs and usage areas.
• All-in-one design can be created 
   by combining modules according 
   to the functions and features to 
   be determined by the business.

ÖZEL TASARIM ŞEF ÇALIŞMA TEZGAHI - CUSTOM MADE CHEF WORK TABLE
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

CWT-220 2200 800 850 304 / 430
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   Özellikler:
• Tamamen kaynaklı yapı.
• Duvar tipi veya ada tipi.
• Dahili ankastre aspiratör sistemli.
• Led aydınlatmalı.
   Opsiyonel:
• RAL kodlu tüm renkler uygulanabilir.
• Paslanmaz çelikten yapılabilir
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• Fully welded costruction.
• Wall type or island type.
• With built-in aspirator system.
• Led lightining.
   Optional:
• All Ral coded colors can be applied.
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.
• It can be produced as wood.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* Paslanmaz çelik üzerine elektrostatik boyalı imal edilmiştir.

* It is manufactured by applying electrostatic paint on stainless steel.

ÖZEL TASARIM ADA MUTFAĞI - CUSTOM MADE ISLAND KITCHEN
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

CMIK-220 2200 800 850 / 2075 304 / 430
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   Özellikler:
• İstenilen bardak çaplarına göre uygun olarak 
   tasarlanabilir.
• İçindeki yay sistemi sayesinde bardaklarınıza çok 
   kolay bir şekilde alınır.
• Sistemi temizlik açısından hızlıca sökebilir ve 
   tekrardan demonte edilebilir.
• Bardakları kolayca yerleştirilebilir.

   Features:
• It can be designed according to the cup 
   diameters you want.
• Thanks to the spring system inside, it can be 
   taken to your glasses very easily.
• The system can be quickly disassembled for 
   cleaning and disassembled again.
• Cups can be placed easily.

İstenilen
bardak 
çapında
imalat

Manufacturing
cup diameter as

requested
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BARDAKLIK - CUP HOLDER
Model Çap(mm)

Diemeter (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

CH-105 105 140 1000 304

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 Quality Stainless Steel.
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   Özellikler:
• Bankonun üst kısmında soğuk havuz 
   bulunmaktadır.
• Bankoların ön kısmı MDF kaplamalıdır.
• Ön banko tasarımı istenilen modele göre 
   değişebilir.
• Alt kısmında ise paslanmaz baza bulunur.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• There is a cold basin at the top of the counter.
• The front of the counters is MDF coated.
• The front bench design may vary according to 
   the desired model.
• There is a stainless plinth at the bottom.
   Optional:
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Fabrikalarda ve restaurantlarda 
   self servis için uygundur.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is suitable for self-service in 
   factories and restaurants.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

ÖZEL TASARIM SERVİS HATTI - SPECIAL DESIGN SERVICE LINE
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

SSL-450 4500 900 1370 -2/+8 C0 0,40 220 V / 50 Hz R134A

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.
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   Özellikler:
• Sıcak servis ünitesi, içecek teşhir ünitesi, servis 
   bankosu ve küver(çatal-kaşık) olmak üzere 4 
   farklı üniteden oluşur.
• Bankoların ön kısmı ahşap kaplamalıdır.
• Ön banko tasarımı istenilen modele göre 
   değişebilir.
• Alt kısmında ise paslanmaz baza bulunur.
   Opsiyonel:
• İstendiği ölçülerde üretilebilir, tezgah sayıları 
   artırılıp azaltılabilir.

   Features:
• It consists of 4 different units, including the hot 
   service unit, the beverage display unit, the service 
   counter and the incubator (fork-spoon) unit.
• The front of the counters is wood coated.
• The front bench design may vary according to 
   the desired model.
• There is a stainless plinth at the bottom.
   Optional:
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested

   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Fabrikalarda ve restaurantlarda 
   self servis için uygundur.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.
   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is suitable for self-service in 
   factories and restaurants.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 quality stainless steel.
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STANDART SERVİS HATTI - STANDARD SERVICE LINE
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

SSL-538 5380 745 1630 304
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İstenilen
ölçüde
imalat

STANDART SERVİS HATTI - STANDARD SERVICE LINE
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

BDU-140 1400 745 1630 +4/+8 C0 0,40 220 V / 50 Hz R134A
NDU-138 1380 745 1350 +70/+80 C0 0,65 220 V / 50 Hz -
HDU-185 1850 745 1350 +70/+90 C0 2,50 220 V / 50 Hz -

CU-75 750 745 1350 - - - -
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   Özellikler:
• Vitrinli Aydınlatmalı.
• Arka sürgü cam kapı.
• Ön kısmı gece perdeli.
• Tepsi kaydırma standı.
• Fanlı soğutma sistemine (+4/+8 °C) 
   sahiptir.

   Özellikler:
• Paslanmaz çelik borudan tepsi raylı.
• Paslanmaz çelik taban ve ara raflı.
• Kaşıkların, çatalların ve bıçakların 
   konulabileceği raf sistemi.

   Özellikler:
• Üst standa sahip ürün hijyenik kullanım 
   süreci gerçekleştirir ve ön kısmı camlıdır  
   böylece yemek alımı kolaylaştırılmıştır.
• Tepsilerle yemek servisleri ya da 
   tabaklarla yemek servislerinde ürün 
   önünde stand tasarımı ile kolay taşıma 
   sağlanmaktadır.
• Çorba potu tezgahın içine gömme 
   olarak yapılmıştır.

   Özellikler:
• Havuza yerleştirilen ısıtıcı ile su ısıtılır 
   ve suyun buharları yemek kaplarını ısıtır.
• Sıcak dolap 70/75°C arası 
   termostat kontrollü, havuz 80/90°C 
   arasıdındadır.
• Havuz suyu drenaj boruları yardımıyla 
   tahliye edilir.
• Turbo fan ile ısı homojen bir şekilde yayılır.

   Features:
• Showcase light.
• Rear sliding glass door.
• The front part is curtained at night.
• Tray scroll stand.
• Fan cooling system (+4/+8 °C).

   Features:
• Tray rail made of stainless steel 
   tube.
• With stainless steel base and 
   intermediate shelf.
• Shelf system for spoons, forks and 
   knives.

   Features:
• The product with a top stand performs 
   a hygienic use process and its front part 
   is glazed, thus making food intake 
   easier.
• Easy transportation is provided with 
   the stand design in front of the 
   product in food services with trays or 
   food services with plates.
• The soup pot is built into the counter.

   Features:
• With the heater placed in the pool, 
   the water is heated up and the vapors 
   of the water heat the food containers.
• Hot cabinet has thermostat control 
   between 70/75°C, the basin has 80/90°C.
• The basin water evacuates with the 
help of drainage pipes.
• Turbo fan, the heat is homogenously 
spread.

İÇECEK TEŞHİR ÜNİTESİ - BEVERAGE DISPLAY UNIT (BDU - 140)

KUVER ÜNİTESİ - COVER UNIT (CU - 75)

NÖTR TEŞHİR ÜNİTESİ - NOTR DISPLAY UNIT (NDU - 138)

SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ - HOT DISPLAY UNIT (HDU - 185)

Manufacturing
as

requested
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   Özellikler:
• Bankonun üst kısmında soğuk havuz 
   bulunmaktadır.
• Serpantin soğutma sistemi.
• 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
• Aydınlatma sistemi.
• Çıkartılabilir üst servis rafı.
• Ahşap gövde.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• There is a cold basin at the top of the counter.
• Serpentine cooling system.
• 40 kg/m3 density polyurethane insulation.
•Lighting system.
• Removable upper service shelf.
• Wooden body.
   Optional:
• Production can be made according to the 
   desired dimensions.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as
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* Üst kısmı tamamen AISI304 Kalite Paslanmaz Çelikten üretilmektedir. * The upper part is completely manufactured from AISI304 Quality Stainless Steel.

   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Otellerin soğuk 
   ürünleri için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is produced for cold products 
   of hotels.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

AHŞAP KAPLAMALI SALATA BAR - WOOD COATED SALAD BAR
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

WSB-250 2500 1460 1450 +4/+8 C0 0,40 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• Koryan üst tabla ve çevre.
• Ekmeklik bölümlü.
• Serpantin soğutma sistemi.
• 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
• Aydınlatma sistemi.
• Çıkartılabilir üst servis rafı.
   Opsiyonel:
• Ahşap gövde
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat.

   Features:
• Corian top plate and environment.
• Bread section.
• Serpentine cooling system.
• 40 kg/m3 density polyurethane insulation.
•Lighting system.
• Removable upper service shelf.
   Optional:
• Optional wooden body.
• Production can be made according to the 
   desired dimensions.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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* Havuz ve baza kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. * Inside and base part are made of stainless steel.* The upper part is completely manufactured from AISI304 Quality Stainless Steel.

   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Otellerin soğuk 
   ürünleri için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It is produced for cold products 
   of hotels.
• Adds value to your business with 
   its functionality and ease of use.

KORYAN KAPLAMALI SALATA BAR - CORIAN COATED SALAD BAR
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

CSB-305 3050 1870 1460 +4/+8 C0 0,40 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• Pirinç (yüzey eskitme) uygulanmıştır.
• Bar altı tezgahlar için kullanıma uygun olarak 
   üretilmiştir.
• Yüksekliği ayarlanabilir iç raflar.
• LED Aydınlatmalı.
• Fanlı soğutma sistemi’ne (+2/+8 °C) sahiptir.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat olarak 
   yapılabilir.

   Features:
• Made with brass (surface aging).
• It is produced for use under bar counters.
• Height adjustable interior shelves.
• LED light.
• It has evaporation bowl and fan cooling system 
   (+2/+8 °C).
   Optional:
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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   TASARIM:
• Ürün pirinç (yüzey eskitme) ile 
   görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Barlar için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• The product contributes to your 
   sales by increasing its visibility with 
   its brass (surface aging).
• It produced for bars.
• It adds value to your business 
   thanks to its functionality and 
   ease of use.

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 Quality Stainless Steel.

BAR ALTI BUZDOLABI (PİRİNÇ / YÜZEY ESKİTME) - UNDER BAR FRIDGE (BRAST / SURFACE AGING)
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

UBFB -60 600 500 910 +2/+8 C0 0,30 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• AISI304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Bar altı tezgahlar için kullanıma uygun olarak 
   üretilmiştir.
• Kapılar paslanmaz sac üzerine ahşap kaplamalıdır.
• Yüksekliği ayarlanabilir iç raflar.
• LED Aydınlatmalı.
• Fanlı soğutma sistemi’ne (+2/+8 °C) sahiptir.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat olarak 
   yapılabilir.

   Features:
• It is completely made of AISI304 stainless steel.
• It is produced for use under bar counters.
• Its doors are wooden coated on stainless steel.
• Height adjustable interior shelves.
• LED light.
• It has evaporation bowl and fan cooling system 
   (+2/+8 °C).
   Optional:
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as

requested
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   TASARIM:
• Ürün pirinç (yüzey eskitme) ile 
   görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Barlar için üretilmiştir.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.

   DESIGN:
• The product contributes to your 
   sales by increasing its visibility with 
   its brass (surface aging).
• It produced for bars.
• It adds value to your business 
   thanks to its functionality and 
   ease of use.

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 Quality Stainless Steel.

BAR ALTI BUZDOLABI (AHŞAP KAPILI) - UNDER BAR FRIDGE (WOOD DOOR)
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

İç Sıcaklık
Temperature

Güç (kW)
Power (kW)

Voltaj
Voltage

Soğutma Gazı
Cooling Gas

UBFW-90 900 530 920 +2/+8 C0 0,30 220 V / 50 Hz R134A
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   Özellikler:
• Özel tasarım Ada Tipi Davlumbaz.
• Çift cidarlı olması sayesinde, hava emişini ve 
   taze hava hareketini kolayca sağlar.
• Alevsavar Filtreli.
• LED Aydınlatmalı.
• Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara 
   ise dubellerle monte edilir.
• Filtreler 430 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
   Opsiyonel:
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat olarak 
   yapılabilir.

   Features:
• Specially designed Island Type Hood.
• It provides to its double wall, it provides air suction 
   and fresh air movement easily.
• With Flame Retardant Filter.
• With LED light.
• Hoods are mounted on the ceiling with a special 
   steel chain and on the wall with dowels.
• Filters are made of 430 quality stainless steel.
   Optional:
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as
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   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Ürünün köşelerindeki ovallik 
   sayesinde, estetik güzellik sağlar.
• Fonksiyonelliği ve kullanım 
   kolaylığı sayesinde işletmenize 
   değer katar.
   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It provides aesthetic beauty 
   thanks to the ovality in its 
   corners.
• It adds value to your business with 
its functionality and ease of use.

ÖZEL TASARIM ADA TİPİ DAVLUMBAZ - CUSTOM MADE ISLAND TYPE HOOD
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

CITH-250 2500 1400 500 304

* Tamamen AISI304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. * It is produced entirely from AISI304 Quality Stainless Steel.
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   Özellikler:
• Özel tasarım Ev Tipi Davlumbaz.
• Filtreler kolayca temizlenebilir.
• Kullanım açısından hijyeniktir.
• Ürünün üst kısmında hava emişi için aspiratör vardır.
   Opsiyonel:
• RAL kodlu tüm renkler uygulanabilir.
• Paslanmaz çelikten yapılabilir.
• İstenilen şekil ve ölçülerde özel imalat olarak 
   yapılabilir.

   Features:
• Specially designed House Type Hood.
• Filters can be easily cleaned.
• It is hygienic in terms of use.
• There is a aspirator for air suction at the top of the 
   product.
• Removable upper service shelf.
   Optional:
• All RAL coded colors can be applied.
• It can be made of stainless steel.
• It can be made as special production in desired 
   shapes and sizes.

İstenilen
ölçüde
imalat

Manufacturing
as
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   TASARIM:
• Ürün görünürlüğünü arttırarak 
   satışlarınıza katkı sağlar.
• Ürünün üst kısmındaki ovallik 
   sayesinde, estetik güzellik sağlar.
• Ürünün kullanım amacı daha çok 
   ev modelleri içindir.

   DESIGN:
• It contributes to your sales 
   by increasing product visibility.
• It provides to its double wall, it 
   provides air suction and fresh 
   air movement easily.
• The intended use of the product 
   is mostly for house models.

* Paslanmaz çelik üzerine elektrostatik boyalı imal edilmiştir. * It is manufactured by applying electrostatic paint on stainless steel.

ÖZEL TASARIM EV TİPİ DAVLUMBAZ - CUSTOM MADE HOUSE TYPE HOOD
Model Genişlik(mm)

Width (mm)
Derinlik(mm)
Depth (mm)

Yükseklik(mm)
Height (mm)

Paslanmaz Özelliği
Stainless Steel Type

CHTH-220 2200 800 1225 304 / 430




