
MINIMAL POZZETTI
Porque menos é mais 
vitrina para Gelados em Pozzetti
Vitrina MINIMAL modelo especialista para conservação e serviço de Gelados em Pozzetti. Gelados sempre no 
seu melhor graças ao seu sistema de refrigeração ventilada que assegura uma temperatura homogenea. 
Possibilidade de armazenamento para rápida reposição dos gelados.

Because less is more 
Ice-cream Pozzetti counter
MINIMAL counter model specialized for storage and service of Pozzetti Ice-cream. Ice-cream always at its best 
thanks to the ventilated refrigeration system that ensures a uniform temperature. With pan stock space for quick 
ice-cream re-stock.



www.jordao.com

Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com

MINIMAL

Obrigado pelo seu interesse nos produtos JORDAO COOLING SYSTEMS®!
A informação apresentada neste documento está sujeita a alterações, sem aviso prévio. Certifique-se de que esta informação é atual e válida junto de um dos nossos representantes.

Thank you for your interest in JORDAO COOLING SYSTEMS® products!
The information in this document is subject to change without notice. Please make sure this information is up-to-date and valid with one of our representatives. C
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ice-cream pozzetti counters

V MIN S PZT - VDB UV
vitrina gelados em pozzetti
ice-cream pozzetti counter
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Características & Benefícios Features & Benefits
• Capacidade para 6, 8, 10 e 12 cuvetes de gelado.
  Capacity for 6, 8, 10 and 12 ice-cream pans.

• Modelos plug-in ou para instalação com grupo à distância.
  Plug-in or remote condensing unit models.

• Com apenas 73 cm de largura é ideal para pequenos espaços.
  With only 73 cm wide is ideal for very compact spaces.

• Sistema de descongelação por gás quente, maior 
   eficiência energética.
   Hot gas defrost system, better energy efficiency.

Opções Optional Extras
• Recipientes pozzeti em aço inox com tampa.
   Staineless steel pozzeti pans with lid.

• Tampos de serviço em Pedra Natural ou Corian®.
   Service top as Natural Stone or Corian®.

Espaço inferior para armazenamento de 
pozzettis adicionais para facilitar a 

reposição de produto.

Pan stock space for adittional pozzetti 
and easy product replenish.

Refrigeração ventilada que assegura 
uma temperatura homogenea.

Ventilated refrigeration that ensures 
a uniform temperature.
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Vitrinas com controlo independente 
de temperatura entre pozzetis.

Counters with independent pan 
temperature control.
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