
GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej 
cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní 
výstavní desky jsou chlazené a pod každou skleně-
nou policí je umístěna zářivka, jejíž světlo ještě 
zvyšuje atraktivitu vystavovaného zboží. Čelní, boční 
a horní skla jsou jednoduchá. Zadní posuvná dvířka 
jsou vyrobena z izolačního dvojskla a umožňují 
snadný přístup obsluhy do vitríny, výklopné oblé 
čelní sklo pak jeho snadnou údržbu. Provoz vitríny 
je řízen elektronicky včetně automatického 
odtávání. Dokonalé vychlazení celého výstavního 
prostoru vitríny je zajištěno nuceným oběhem 
vzduchu – ventilační chlazení.

GEORGIA cabinet is intended mainly for the 
presentation and sale of pastry goods. Under
each glass shelf there are fluorescent lights which 
increase the attractiveness of the displayed goods. 
All glass panels are made of single glass, sliding 
doors are made of insulating double glass
and are fitted in the back part for easy access, 
hinged curved front glass is designed for easy 
maintenance. 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
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