Uudistetut DL-Display Line
-linjastokalusteet
Monipuoliseen elintarvikkeiden esillepanoon

Kovan luokan apulainen myynnin kasvattamiseen

Display Line
Kirkkaasti parempaa kylmäsäilytystä
Innovatiivinen Display Line -kalustesarja on tarkoitettu valmiiksi
jäähdytettyjen tuotteiden myyntiin ja säilytykseen. Display Line -kalusteissa
yhdistyvät niin käyttäjäystävällisyys, huollon ja puhdistuksen helppous kuin
luotettavuus ja pitkäikäisyys. Saat tuotteesi näyttävästi ja houkuttelevasti
esille, aina tuoreina ja tarjoiluvalmiina.
Huipputekniikkaa

Monipuolinen muunneltavuus

Digitaalinen termostaatti ja puhaltimella tehostettu
ilmankierto takaavat tasaisen lämpötilan koko
kalusteessa. Kylmäkoneistossa on automaattinen
sulatus ja sulatusveden haihdutusjärjestelmä.
Display Line -lasikoita on saatavissa joko 2- tai 3hyllyisinä. 3-hyllyisen lasikon ylin hylly on aina
neutraali. Tuotteissa käytettävät eristemateriaalit ja
kylmäaine eivät sisällä CFC- tai HCFCyhdisteitä.

Display Line -lasikoita on kahta eri leveyttä. Lasikon
kaikki hyllyt ovat GN 1/1 -mitoitettuja, kuten myös
alaosan kylmäkaappi/kaapit. Jokainen pulloaltaan
pohjalevy on säädettävissä eri tasoihin ja
asentoihin, jolloin altaassa olevat tuotteet saadaan
näyttävästi esille. Lasikko-osassa on asiakkaan
puolella avattavat luukut ja myyjän puolella
lasiliukuovet. Linjastolasikon hyllyt on valaistu
tehokkaasti energiaystävällisillä ja pitkäikäisillä LEDvaloilla.

Minimoitu energiankulutus
Kalusteen näkyvät teräspinnat ovat ruostumatonta
terästä ja rungon eriste on HCFC- ja CFC-vapaata
uretaania. Jäähdytyskoneiston hyvä hyötysuhde ja
reilut eristeet takaavat laitteille minimaaliset käyttöja ylläpitokustannukset.

Vaivaton puhdistaa ja huoltaa
Display Linen ovimoduulin kahva ja
magneettitiiviste sekä jäähdytyskoneyksikön
vesipestävä lauhdutusilmansuodatin ovat
irrotettavissa ilman erillisiä työkaluja. Jopa itse
jäähdytyskoneyksikkö on vaihdettavissa ilman
työkaluja.

Monipuolinen muunneltavuus tekee
esillepanosta näyttävämmän
Digitaalisen termostaatin ohjaamat Display Line -itsepalvelukalusteet
huolehtivat luotettavasti elintarvikkeiden kylmäsäilytyksestä. Kalusteiden
energiankulutus on minimoitu. Myös rakenneratkaisut on suunniteltu
kestäviksi ja helpoiksi puhdistaa. Monipuolisen muunneltavuuden
ansiosta myytävät tuotteet saadaan näyttävästi esille.

Vakiona pitkäikäiset LED-hylly- Pulloaltaan pohjassa on
ja -allasvalot, jotka tuovat
käyttömukavuutta lisäävä
tuotteet hyvin esille. LED-valolla korkeussäätö.
pitkä käyttöikä.

Kalusteet on eristetty
kauttaaltaan HCFC- ja CFCvapaalla uretaanieristeellä.
Kalusteiden näkyvät teräspinnat
ovat ruostumatonta terästä.

Lasikko-osassa on puhaltava
ilmankierto tasaisen lämpötilan
varmistamiseksi.

Lasikko-osan jäähdytyksen voi
sulkea tarvittaessa säätövivuilla.

Tiivisteet, kiskot ja muut osat
ovat vaihdettavissa ilman
työkaluja. Suodatin on
vesipestävä, ja kalusteet ovat
muutenkin helppohuoltoisia.

Kalusteissa on tehokas LEDvalaistus. Kolmihyllyisen
kalusteen ylin hylly on neutraali.

Kaikki mallit
mahdollista
saada myös

R290
KYLMÄAINEELLA!

Siivouksen helpottamiseksi
kalusteisiin on saatavilla
vaihtoehtoisesti 140 mm:n
kalustejalat tai pyörät.

Kaappien johteet ovat
säädettävissä. Elektroninen
säädin lisää tarkkuutta ja
helpottaa käyttöä.

Päätyypit
Tuotteen nimeäminen
Malli

Hyllyt

Päätyypit

DL

2

TL

CL

SM

BH

DS

TM

neutraali
pöytälasikko
itsepalvelumalli
hyllyluukuilla

itsepalvelumalli
hyllyluukuilla
jäähdytetty
lasikko-osa ja
kaappi/kaapit

palvelumalli
kiinteällä
pisarasuojalla,
jäähdytetty
lasikko-osa ja
kaappi/kaapit

allasluukut
asiakkaan
puolella
itsepalvelumalli
hyllyluukuilla
jäähdytetty
lasikko-osa ja
kaappi/kaapit

2-puoleinen
lasikko-osa
jäähdytetty
lasikko-osa ja
kaappi/kaapit

käännetty
lasikko-osa
jäähdytetty
lasikko-osa ja
kaappi/kaapit

linjastolasikko kaksi hyllytasoa

3
kolme hyllytasoa,
ylin hylly
neutraali

Tekniset tiedot
DL802CL

DL803CL

Pituus (mm)

800

800

1200

1200

1600

1600

800

800

1200

1200

Leveys (mm)

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

Korkeus (mm)

1500

1690

1500

1690

1500

1690

600

790

600

790

Liitäntäteho (W)

450

450

450

450

450

450

15

20

30

40

Jännite (V)

DL1202CL DL1203CL DL1602CL DL1603CL

DL802TL

DL803TL DL1202TL DL1203TL

1~50 230 1~50 230 1~50 230 1~50 230 1~50 230 1~50 230 1~50 230 1~50 230 1~50 230 1~50 230

Lämpötila-alue ( C)
0

Lasikko

+6…+15

+6…+15

+6…+15

+6…+15

+6…+15

+6…+15

-

-

-

-

Kaappi

+4…+12

+4…+12

+4…+12

+4…+12

+4…+12

+4…+12

-

-

-

-

Malliko koonpanot
2-hyllyinen
CL

2-hyllyinen, käännetty
CL-TM

2-hyllyinen, 2-puoleinen
CL-DS

3-hyllyinen
CL

3-hyllyinen, käännetty
CL-TM

3-hyllyinen, 2-puoleinen
CL-DS

Lasikon takaosassa lasiliukuovet

Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu
kylmälaitteiden ja ruoansäilytyksen/esillepanon
suunnittelija ja valmistaja.
Porkka Finland Oy tunnetaan kansainvälisesti kylmälaitteiden ja ruoansäilytyksen suunnittelijana ja
valmistajana. Valikoima koostuu kylmä-, pakkas- ja lämpökalusteista. Suurimmat asiakkaat ovat
kaupalliset keittiöt, ravintolat, pikaruokaravintolat, hotellit, työpaikkaruokalat, sairaalat ja
vähittäiskauppiaat.
Päämarkkinamme Suomen ulkopuolella ovat Skandinavia, Iso-Britannia, Saksa, Sveitsi, Hollanti, Belgia,
Venäjä ja Baltian maat. Yrityksen liikevaihdosta 80% tulee ulkomaisista liiketoimista ja viennistä.
Jatkuvaa kehitystä tukevat ulkomaiset tytäryhtiöt ja edustajat.
Porkan menestys perustuu vuosikymmenten kokemukseen, asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja jatkuvaan,
aktiiviseen tuotekehitykseen.
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Porkka Finland Oy on osa Huurre-konsernia. Sekä Huurre- että Porkka-brändit tunnetaan
maailmalla laadustaan ja luotettavuudestaan.

Tuotteet ovat
-merkittyjä. Aktiivisen tuotekehityksen
vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin.

Porkka Finland Oy
Soisalmentie 3
FI-15860 Hollola, Finland
Tel. +358 20 5555 12
Fax +358 20 5555 497
e-mail: porkka@huurre.com
www.porkka.fi

Porkka Scandinavia AB
Industrigatan 21
S-61933 Trosa, Sverige
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www.porkka.se

Porkka Norge AS
Lensmannslia 30
N-1386 Asker, Norge
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www.porkka.no
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29B Greenhill Crescent
Watford Business Park, Watford
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