porque menos é mais
because less is more

para cafetarias
e padarias
modernas
uma multitude de opções
para configurações sem fim!

for modern
coffee shops
and bakeries
a multitude of options
for endless configurations!

vidro de levantar
lift up opening

Com design moderno e minimalista, a nova
linha de vitrinas MINIMAL foi criada para
responder às exigências dos novos conceitos
de exposição de produtos de Pastelaria e de
Padaria.
O plano de exposição elevado, o conjunto de
vidros baixos e a ausência de elementos
técnicos, conferem uma extraordinária
visibilidade, que enaltece as qualidades dos
produtos expostos.
O seu design único está combinado com
avançadas soluções que facilitam o serviço,
como o sistema de aspiração de migalhas do
expositor de Pão ou o sistema de
humidificação, que previne a desidratação
dos produtos de Pastelaria.

vidro alto frontal (UV)
high front glass (UV)

With a modern and essential design, the new
display counter range MINIMAL has been
developed to meet the requirements of the
new exposition concepts for Pastry and Bakery
products.
The elevated exposition level, the set of low
glasses, the absence of technical elements,
confer an extraordinary visibility that enhances
the qualities of the exposed products.
Its unique design is combined with advanced
solutions which facilitate the service, such as
the built-in crumb vacuum system of the Bread
counter or the Fine Pastry humidification
system, which prevents product dehydration.

Refrigeração verde
Green refrigeration

Iluminação LED
LED lighting

EXPOSIÇÃO AJUSTÁVEL
ADJUSTABLE EXHIBITION
Plano de exposição ajustável em altura, que se adapta às
diferentes alturas dos produtos expostos, garantindo uma
apresentação sempre perfeita e próxima dos clientes.
Hight-adjustable display deck, that adapts to the different
heights of the exposed products, ensuring an always
perfect presentation which is close to the customers.

40 mm

SISTEMA DE HUMIDIFICAÇÃO
HUMIDIFICATION SYSTEM

80

up to
%
relative humidity

Conserva a ótima qualidade das criações de Pastelaria,
mantém a sua aparência perfeita e previne a sua
desidratação, aumentado o tempo de vida dos produtos em
exposição nas melhores condições.
Preserves the excellence of the Patisserie creations,
protects the product’s appearance and prevents its
dehydration, increasing product shelf product’s lifetime
under the best conditions.

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO
BAKERY EASY CLEAN
BAKERY
EASY
CLEAN

Higienização fácil e perfeita com o sistema de aspiração de
farinha e migalhas - BAKERY EASY CLEAN, uma solução
que economiza tempo na limpeza diária do expositor.
Perfect and easy hygiene of crumbs and flour with the
BAKERY EASY CLEAN vacuum system, a time saving
solution for the daily cleaning.

Sistema
antiembaciamento
Anti-fog system

versões versions

VMINVT-VDB UV 3M2
ventilada total
total ventilated

VMINVS-VDB UV 3M2
ventilada superior
upper ventilated

VMINVSCHR-VDB UV 3M2
ventilada c/
sistema de humidificação
ventilated w/
humidification system

VMINCHS-VDB UV 3S
chocolates
chocolates

VMINNT
neutra
dry ambient

VMINPD
padaria
bakery

CX1N MIN
caixa de saída
support counter

OPÇÃO: VDA UV

CO2
60bar

OPÇÃO: VDA CH
c/ sistema hidráulico de abertura
w/ lift-up opening system

Glicol

R290

LED
3000K

VMINDUPLA-VDB UV 3M2/3S
bi-temperatura
dual-temperature

padaria c/ sistema de aspiração
bakery w/ vacuum system

OPÇÃO: VDA SH
vidro de rebater
tilt-down opening

A JORDÃO é o fornecedor líder europeu de soluções de equipamentos de refrigeração personalizados para lojas de pequena, média e de grande
dimensão. Fornece soluções de refrigeração de alta qualidade em todos os setores, desde supermercados e cafés até hotéis e restaurantes,
e a indústria hoteleira em geral. O seu equipamento é projetado para otimizar a exposição e a conservação de alimentos enaltecendo as suas
qualidades e maximizando as vendas.
A filosofia da JORDÃO é de inovar reconhecendo as tendências do mercado na exposição e venda de alimentos e de liderar no uso de tecnologias
e materiais que respondam à procura de um desempenho tecnológico cada vez melhor, sem comprometer as considerações estéticas, tão necessárias
à ótima exposição de bens alimentares. A capacidade em personalizar soluções de refrigeração, para satisfazer com precisão as exigências dos
nossos clientes na exposição de produtos alimentares, que vão desde a Pastelaria e a Padaria até à Charcutaria e Carne, levou a JORDÃO a ser
reconhecida como líder de mercado em inovação tecnológica e está impulsionando o nosso crescimento ano após ano.
A JORDÃO tem trabalhado lado a lado com marcas de referência como 7'Eleven, BP, Casino, Continente, Costa Coffee, Delifrance, El Corte Inglés,
Go Natural, Jerónimo Martins, Kwalitaria, Intermarché, Lenôtre, Repsol, Starbucks, Sodexo, Yata Supermarkets, para criar soluções inovadoras
e emocionantes, que respondem às suas necessidades individuais.
JORDÃO is the leading European supplier of tailored refrigeration equipment solutions for small, medium and large stores. Supplies high quality
refrigerated solutions across all sectors from Supermarkets and Café to Hotels and Restaurants and the wider hospitality industry. Our equipment is
designed to optimize the display and conservation of food to maximize quality and sales.
JORDÃO philosophy is to evolve by recognizing market trends in food sales and display and by leading the way in utilizing technologies and materials
that meet the demands for ever better technological performance without compromising the aesthetic considerations so necessary to the optimum
display of food items. The ability to personalize and customize our display solutions to precisely meet its customers’ requirements in displaying food
items ranging from Patisserie and Bread to Deli and Meat has led to JORDÃO’s being recognized as a market leader in technological innovation and is
driving our sustained year on year growth.
JORDÃO is working hand in hand with such brands as 7’Eleven, BP, Casino, Continente, Costa Coffee, Delifrance, El Corte Inglés, Go Natural, Jerónimo
Martins, Kwalitaria, Intermarché, Lenôtre, Repsol, Starbucks, Sodexo, Yata Supermarkets to create exciting and innovative solutions that address their
individual needs within their diverse sectors.

BAKERY
EASY
CLEAN
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tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com
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