SCOOP
Capacidade e Visibilidade,
os seus Gelados sempre no seu melhor!
Concebida para as mais modernas Gelatarias, a nova vitrina SCOOP da JORDÃO, para Gelados artesanais e
industriais, combina alto desempenho com excelente visibilidade. O desenho avançado do fluxo de ar permite uma
temperatura equilibrada em todo o expositor, garantindo, assim, que o seu gelado ou sorvete estejam perfeitos para
os seus Clientes, eles merecem o seu melhor!

Performance and Visibility,
your Ice-Cream always at its best!
Designed for modern Ice-cream parlours, JORDAO’s SCOOP Ice-Cream & Gelato showcase combines
high-performance and superb product visibility. The advanced airflow design delivers consistent temperature
throughout the showcase, ensuring that your ice-cream stays perfect for your Clients, they deserve your very best!

SCOOP
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Distribuição homogénea da
temperatura, com ventilação
suave e duplo canal de ar

Vidro frontal duplo e vidros
laterais aquecidos, máxima
visibilidade sem condensações

Even temperature distribution,
thanks to the mild and double
duct airflow

Double glazed front glass and
heated glass side panels,
maximum visibility without mist

Características & Benefícios Features & Benefits
• Para exposição de Gelado Artesanal e Industrial, em torre até
15 cm acima da cuvete
Designed to display Gelato and Ice-Cream up to 15 cm above the pan
• Temperatura uniforme graças ao sistema de ventilação suave
com duplo canal de ar
Even temperature thanks to the mild ventilation system with
double airflow duct
• Vidro frontal duplo inclinado para redução de reflexos e maior
visibilidade
Slant double glazed front glass for reflex reduction and
increased visibility

Preparada para expor Gelado
até 15 cm acima da cuvete.
Ready to display Ice-Cream up
to 15 cm above da pan.

• Interior em Aço Inox e componentes internos fáceis de
remover e de limpar
Internal finishing in Stainless Steel and internal components
easy to remove and to clean
• Iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético
High-brightness energy efficient LED lighting

Opções Optional Extras
• Lava porcionador
Dipper well
• Cuvetes para Gelados
Ice-cream pans

• Grupo de compressor incorporado
Integral condensing unit
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Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com

www.jordao.com

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.
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