
 کاتالوگ فریزر صندوقی صنایع برودتی خانه سرما

با  تولید کننده انواع فریزر صندوقی فروشگاهی و فریزر خانگی صنایع برودتی خانه سرما

 تیفیو ک متیق نیبا مناسب تر یکند محصول یسال سابقه همواره تالش م ۲۰حدود 

و مشاوره و ارائه  یمجموعه با کارشناس نیاقرار دهد . زیعز انیمشتر اریباال در اخت

کند تا محصول مورد نظر خود را در  یکمک م زیعز دارانیخود به شما خر اتیتجرب

 . دیینما هیحالت ممکن ته نیبهتر

 فریزر صندوقی خانگی تک درب

 

استفاده  یبرا نهیگز نیمناسب تر زهیگالوان یبا بدنه  دو درب خانه سرما یخانگ زریفر

 دیتول دیو سف یزرشک یباشد که در سه رنگ آب یم ریدر ادارات منازل و مناطق گرمس

 برخودار است. ییباال تیفیدستگاه از ک نیگردد ا یو عرضه م

https://cold-house.ir/product/37/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8


 لیتری 400فریزر صندوقی 

 

 متر یسانت 83*61*110 ابعاد

 گالوانیزه جنس بدنه

 لیتر260 گنجایش

 درجه22- دما

 اسب1.5 قدرت موتور

 زرشکی،آبی،سفید رنگ بدنه

 مکانیکی ترموستات

https://cold-house.ir/product/1/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-400-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


شده در فروشگاه ها  یو مواد دستبند یاز بستن یجهت نگهدار یتریل 400 زریفر
 آن یبودن درب ها یا شهیش یصندوق زریفر نیاستفاده از ا تیشود و مز یاستفاده م

 اط  زریفر یها شهیش کندیفراهم م یمشتر یانتخاب آسان را برا طیباشد، که شرا یم

 ت.شده اس دیتول ایدن زرو ینشکن بوده و طبق استانداردها تیسکور

 گالوانیزه جنس بدنه
 92*61*125 ابعاد طول*عرض*ارتفاع

 تزریق فوم پلی یورتان عایق بندی
 دارد چرخ جهت جابه جایی

 کشویی دو جداره نوع درب
 سکوریت نشکن جنس شیشه

 

 استیل چهار دربفریزر 

 

 
 

مورد استفاده قرار  یمرغ فروش یها و مغازه ها ینیدرب اغلب در پروتئ4استیل  زریفر
 شده است. دیو تول یطراح ییلوال یو درب ها لیتمام است یکه با بدنه ا ردیگ یم

 

https://cold-house.ir/product/39/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8


توان از  یباشد که در صورت سفارش م یم یصنعت زریاز فر ینوع لیاست یصندوق زریفر
 یصورت قدرت موتور و کمپرسور باالتر نیآن به عنوان خشک کن استفاده کرد که در ا

 خواهد داشت.

 سانتی متر83*61*125 ابعاد
 تمام استیل جنس بدنه

 مگنتی درب
 تزریق فوم عایق

 دارد گارانتی
 لیتری500فریزر صندوقی 

 

 

 
 

 

شده در فروشگاه ها  یو مواد دستبند یاز بستن یجهت نگهدار یتریل 500 زریفر
ن آ یبودن درب ها یا شهیش یصندوق زریفر نیاستفاده از ا تیشود و مز یاستفاده م

اط  زریفر یها شهیش کندیفراهم م یمشتر یانتخاب آسان را برا طیباشد، که شرا یم
 نیا نیریسطح ز درشده است. دیتول ایدن زرو ینشکن بوده و طبق استانداردها تیسکور

https://cold-house.ir/product/2/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-500-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


توان آن را جا به جا  یم یقرار داده شده، که به راحت یمحکم اریبس یدستگاه چرخ ها
به  یشده، که مشتر یطراح تالیجیترموستات د یبستن زریدستگاه فر نیکرد. در بغل ا

 کند. ادیرا کم و ز زریفر یبتواند دما یراحت

 

 92*61*133 ابعاد طول*عرض*ارتفاع
 آلمانی  موتور
 کشویی رو جداره درب
 پلی یورتان تزریق فوم عایق

 ماه18 گارانتی
 فریزر استیل شش درب

 
داشته است که اغلب  یاریاز گذشته تا کنون ظرفداران بس دهیدرب خواب 6 لیاست زریفر
 .ردیگ یو گوشت منجمد شده مورد استفاده قرارم یبستن ،یمرغ و ماه ینگهدار یبرا

 

 یبرا یخوب نیگزیتواند جا یو قدرت کمپر سور باال م لیبا بدنه است یصندوق زریفر نیا
 باشد. ستادهیا زریفر

خانه سرما تماس حاصل  یبرودت عیبا کارشناسان فروش صنا شتریکسب اطالعات ب یبرا
 .دییفرما

https://cold-house.ir/product/40/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8


 استیل استنسل جنس بدنه
 185*68*90 ابعاد طول*عرض*ارتفاع

 تزریق فوم پلی یورتان عایق بندی
 اسب بخار1 درت موتورق

 مگنتی نوع درب
 کلترون تایلند موتور

 

 

 

 

 


