
Optimaal zicht op producten Houdt voedsel warm op 65-70°CGebruik van borden

Impulsegenerator  
voor in winkels

Multi Deck 60 – 5 lagen
Premium square

Eigenschappen MD 60 - 5 Premium square

Vierkant ontwerp

Belangrijkste eigenschappen
• Vierkant ontwerp - recht glas, zwarte kap
• Verwisselbare prijsrails op elk schap
• Hot Blanket bewaartechnologie - houdt producten warm op een  
 temperatuur van 65 ° gedurende minimaal 4 uur
• Ideaal voor kip, wraps, snacks, soep, enz.

Standaardeigenschappen
• Zelfbediend warmhoudmeubel met meerdere niveaus 
• 60 cm breed – presentatie op 5 lagen
•  Totale presentatiecapaciteit van 1,19 m²
•  Vloeroppervlakte van 0,44 m²
• Standaard dichte achterkant
• Schuine schappen bieden optimaal zicht op producten
•  Breukvaste, heldere zijruit voor optimale veiligheid
• Bumpers aan de voorkant beschermen tegen botsende winkelwagentjes
•  Bespaart tot 20% energie door luchtgordijntechnologie op elk schap
•   98% recyclebaar (milieuvriendelijk)
•  Direct na installatie gereed voor gebruik

Accessoires
•  Temperatuurindicator aan de klantzijde
• Schap leveler

De Fri-Jado Multi Deck stimuleert de aankoop van 

warm meeneemvoedsel met een onweerstaanbare 

productpresentatie. Het kan overal in de winkel 

worden gebruikt om klanten te stimuleren om 

meeneemproducten uit het schap te pakken. 

Dankzij het vierkante, rechtopstaande ontwerp, 

sluit hij harmonisch aan bij andere apparatuur en 

neemt hij slechts een klein oppervlak in.

Onze gepatenteerde Hot Blanket bewaartechnologie 

bewaakt de voedselveiligheid. Vanuit de voorzijde van 

het schap wordt warme lucht geblazen die over het 

oppervlak van het schap circuleert en daarna in de unit 

wordt hergebruikt. Uw producten zijn volledig omhuld 

door een warmeluchtdeken, wat een gelijkmatige 

bewaartemperatuur verzekert.

Grote, glazen wanden bieden 180 graden zicht op 

de producten. Het aantrekkelijke ontwerp biedt een 

uitstekende productpresentatie die impulsaankoop zeker 

zal stimuleren.
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MD 60-5 Premium square

1 Voedingskabel van 2,5 m

Afmetingen
Breedte 600 mm
Diepte 790 mm
Hoogte 1972 mm

Technische gegevens
Nettogewicht 209 kg
Brutogewicht 246 kg
Voltage 3N~ 400/230 V 
Frequentie 50/60 Hz
Vermogen 3,6 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen 
zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere 

technische informatie verwijzen wij u naar de installatie- 

handleiding op www.frijado.com.
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Optimaal zicht op producten Houdt voedsel warm op 65°CGebruik van borden

Eigenschappen MD 100 - 5 Premium square

Impulsegenerator  
voor in winkels

Multi Deck 100 – 5 lagen
Premium square

Belangrijkste eigenschappen
• Vierkant ontwerp - recht glas, zwarte kap
• Verwisselbare prijsrails op elk schap
• Hot Blanket bewaartechnologie - houdt producten warm op een  
 temperatuur van 65 ° gedurende minimaal 4 uur
• Ideaal voor kip, wraps, snacks, soep, enz.

Standaardeigenschappen
• Zelfbediend warmhoudmeubel met meerdere niveaus 
• 100 cm breed – presentatie op 5 lagen
•  Totale presentatiecapaciteit van 2,09 m²
•  Vloeroppervlakte van 0.73 m²
• Standaard dichte achterkant
• Schuine schappen bieden optimaal zicht op producten
•  Breukvaste, heldere zijruit voor optimale veiligheid
• Bumpers aan de voorkant beschermen tegen botsende winkelwagentjes
•  Bespaart tot 20% energie door luchtgordijntechnologie op elk schap
•   98% recyclebaar (milieuvriendelijk)
•  Direct na installatie gereed voor gebruik

Accessoires
•  Temperatuurindicator aan de klantzijde
• Schap leveler

De Fri-Jado Multi Deck stimuleert de aankoop van 

warm meeneemvoedsel met een onweerstaanbare 

productpresentatie. Het kan overal in de winkel 

worden gebruikt om klanten te stimuleren om 

meeneemproducten uit het schap te pakken. 

Dankzij het vierkante, rechtopstaande ontwerp, 

sluit hij harmonisch aan bij andere apparatuur en 

neemt hij slechts een klein oppervlak in.

Onze gepatenteerde Hot Blanket bewaartechnologie 

bewaakt de voedselveiligheid. Vanuit de voorzijde van 

het schap wordt warme lucht geblazen die over het 

oppervlak van het schap circuleert en daarna in de unit 

wordt hergebruikt. Uw producten zijn volledig omhuld 

door een warmeluchtdeken, wat een gelijkmatige 

bewaartemperatuur verzekert.

Grote, glazen wanden bieden 180 graden zicht op 

de producten. Het aantrekkelijke ontwerp biedt een 

uitstekende productpresentatie die impulsaankoop zeker 

zal stimuleren.

Vierkant ontwerp
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MD 100-5 Premium square

1 Voedingskabel van 2 m

Afmetingen
Breedte 1000 mm
Diepte 790 mm
Hoogte 1972 mm

Technische gegevens
Nettogewicht 274 kg
Brutogewicht 322 kg
Voltage 3N~ 400/230 V 
Frequentie 50/60 Hz
Vermogen 5.4 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen 
zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere 

technische informatie verwijzen wij u naar de installatie-  

handleiding op www.frijado.com.



Optimaal zicht op producten Houdt voedsel warm op 65-70°CGebruik van borden

Impulsegenerator  
voor in winkels

Multi Deck 120 – 4 lagen
Premium square

Eigenschappen MD 120 - 5 Premium square
Belangrijkste eigenschappen
• Vierkant ontwerp - recht glas, zwarte kap
• Verwisselbare prijsrails op elk schap
• Hot Blanket bewaartechnologie - houdt producten warm op een  
 temperatuur van 65 ° gedurende minimaal 4 uur
• Ideaal voor kip, wraps, snacks, soep, enz.

Standaardeigenschappen
• Zelfbediend warmhoudmeubel met meerdere niveaus 
• 120 cm breed – presentatie op 5 lagen
•  Totale presentatiecapaciteit van 2,54 m²
•  Vloeroppervlakte van 0,88 m²
• Standaard dichte achterkant
• Schuine schappen bieden optimaal zicht op producten
•  Breukvaste, heldere zijruit voor optimale veiligheid
• Bumpers aan de voorkant beschermen tegen botsende winkelwagentjes
•  Bespaart tot 20% energie door luchtgordijntechnologie op elk schap
•   98% recyclebaar (milieuvriendelijk)
•  Direct na installatie gereed voor gebruik

Accessoires
•  Temperatuurindicator aan de klantzijde
• Schap leveler

De Fri-Jado Multi Deck stimuleert de aankoop van 

warm meeneemvoedsel met een onweerstaanbare 

productpresentatie. Het kan overal in de winkel 

worden gebruikt om klanten te stimuleren om 

meeneemproducten uit het schap te pakken. 

Dankzij het vierkante, rechtopstaande ontwerp, 

sluit hij harmonisch aan bij andere apparatuur en 

neemt hij slechts een klein oppervlak in.

Onze gepatenteerde Hot Blanket bewaartechnologie 

bewaakt de voedselveiligheid. Vanuit de voorzijde van 

het schap wordt warme lucht geblazen die over het 

oppervlak van het schap circuleert en daarna in de unit 

wordt hergebruikt. Uw producten zijn volledig omhuld 

door een warmeluchtdeken, wat een gelijkmatige 

bewaartemperatuur verzekert.

Grote, glazen wanden bieden 180 graden zicht op 

de producten. Het aantrekkelijke ontwerp biedt een 

uitstekende productpresentatie die impulsaankoop zeker 

zal stimuleren.

Vierkant ontwerp
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MD 120-5 Premium square

1 Voedingskabel van 2 m

Afmetingen
Breedte 1200 mm
Diepte 800 mm
Hoogte 1972 mm

Technische gegevens
Nettogewicht 300 kg
Brutogewicht 353 kg
Voltage 3N~ 400/230 V 
Frequentie 50/60 Hz
Vermogen 6,5 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen 
zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere 

technische informatie verwijzen wij u naar de installatie-  

handleiding op www.frijado.com.
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