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довжина ширина висота

ГПХ БРІЗ 1.25 6 1,97 1250 740 1950 10,0 104730

ГПХ БРІЗ 1.5 6 2,36 1500 740 1950 12,5 112748

ГПХ БРІЗ 1.8 6 2,83 1800 740 1950 16,0 121103

ГПХ БРІЗ 2.0 6 3,15 2000 740 1950 16,5 127179

ГПХ БОРА 1.25 6 1,97 1250 810 1950 10,0

ГПХ БОРА 1.5 6 2,36 1500 810 1950 12,5

ГПХ БОРА 1.8 6 2,83 1800 810 1950 16,0

ГПХ БОРА 2.0 6 3,15 2000 810 1950 16,5

Встановлення додаткової LED лампи

Встановлення м'ясної лампи (NATURA)

Скляна полиця у вітрину

Перегородка

Кронштейн під перегородку 

Ціна, грн. 

(з ПДВ) 

1100 грн

1600-1800 грн

1200 грн

Обшивка вітрини вагонкою фронтальна панель, незалежно від довжини та моделі
5600 грн

Обшивка вітрини вагонкою повністю, незалежно від довжини та моделі 8400грн

1150 грн

Установка гартованого скла (розраховується з довжини вітрини за 

вирахуванням 100мм боковин)
1300 грн/ погонный метр

Фарбування обладнання на палітрі RAL, крім стандартних кольорів 1300 грн

600 грн

Додатково до базової комплектації пропонується:

Регали холодильні

Зображення Модель
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Гірки пристінні холодильні (регал) "БОРА"(+1…+8)˚С з динамічним охолодженням та 

автовідтайкою

Підприємство-виробник залишає за собою право внесення конструктивних та габаритних змін до свого модельного 

ряду холодильного обладнання, що не погіршує якість виробу, без попереднього повідомлення.

Стандартні кольори виробів: білий (9016), сірий (7040), червоний (3020), чорний (9005), хром (ВМ2Т90G107) - без додаткової 

оплати (у прайсі вказані ціни для виробів стандартних кольорів).
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Гірки пристінні холодильні (регал) "БРІЗ"(+1…+8)˚С з динамічним охолодженням, автовідтайкою 

та бічними панелями зі склопакетом

https://holodprom.com.ua/
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Нічна шторка на гірки пристінні

Стільниця продавця з н/ж сталі (на весь модельний ряд)

Викладка з н/ж сталі у вітрину "ПАЛЬМІРА", "ЛІРА"

Нержавіючий бокс

К-т шторок з оргскла

Підставка для сумок з н/ж труби квадрат

Ступінчаста викладка у вітрину з н/ж 1 ярус

Ступінчаста викладка у вітрину з н/ж 2 яруси

Колеса на вітрину

Стикування вітрин

Упаковка скла в дерев'яний ящик

Упаковка вітрини в дерев'яний ящик

Конструктивні особливості обладнання:

ПЕРЕДБАЧЕНА ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК

Звертаючись до нас, Ви можете розраховувати на невисокі ціни та економію коштів.

— СПОДІВАЕМОСЯ НА ПЛОДОТВОРНУ СПІВПРАЦЮ —

Адреса: Україна, м. Харків, просп. Героїв Харкова 32

Телефони:

(057) 732-37-77
(050) 400-08-17
(067) 388-99-48 
doc@holodprom.com.ua E-mail

сайт www.holodprom.com.ua холодильне обладнання
сайт www.weiguang.com.ua осьові вентилятори

у всіх моделей корпусу, бічні панелі, двері (крім скляних) заливаються пінополіуретаном, що забезпечує надійну 

теплоізоляцію, енергоекономічність та довговічність обладнання; вітрини та шафи випускаються у випадках зі 

статичним та динамічним охолодженням (останній дозволяє економити до 30% споживаної електроенергії).

За технічними вимогами замовників: може виготовлятись обладнання нестандартних розмірів (стиковки) та варіантів 

комплектації, а також кутові вітрини. 

Підприємство-виробник залишає за собою право внесення конструктивних та габаритних змін до свого модельного 

ряду холодильного обладнання, що не погіршує якість виробу, без попереднього повідомлення.

8000 грн

1000 грн/шт

За запитом

За запитом

За запитом

7500 грн

2300 грн

4000 грн/ погонный метр

6600 грн

2800грн

3300 грн

4500 грн
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