
GEORGIA III SELF-SERVICE (samoobslužná) patří 
svým designem k typové řadě vitrín GEORGIA III. 
Zákazník má přístup do samoobslužné části vitríny 
přes otvor v čelním oblém skle. Všechny police 
včetně spodní výstavní plochy jsou chlazené a pod 
každou skleněnou policí je umístěna zářivka, jejíž 
světlo ještě zvyšuje atraktivitu vystavovaného zboží. 
Skleněné části (vyjma polic a čelního skla) jsou 
vyrobeny z izolačního dvojitého skla.
Provoz vitríny je řízen elektronicky včetně 
automatického odtávání. Dokonalé vychlazení 
vnitřního prostoru je zajištěno nuceným oběhem 
vzduchu. GEORGIA III 1000 SELF-SERVICE má dvě 
nebo tři police. GEORGIA III 1500 SELF-SERVICE
má dvě police.

GEORGIA III SELF-SERVICE belongs by its style and 
design to the Georgia III range of products. These 
luxury cabinets are intended for the presentation 
and sale of pastry goods. The shelves and the 
bottom shelf are refrigerated and under each glass 
shelf there is a fluorescent light which increases
the attractiveness of the displayed goods. All glass 
panels (except glass shelves) are made of insula-
ting and tempered double glass. The operation
of the showcase is controlled electronically, 
including automatic defrosting. The cooling by 
forced air circulation provides perfect cooling for 
the entire display area of the showcase. Model 1000 
has a huge opening in the front and two or three 
shelves. If you intend to use the display in a line 
with model 1500, there is an option with standard 
opening in the front and 2 shelves.
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