
FRESCO
vitrinas servery counters

Expositores versáteis para autosserviço e atendimento
para os sectores da Restauração e Catering

FRESCO é uma gama de expositores refrigerados, aquecidos e neutros para Cantinas, 
Restaurantes, Buffets, Escolas e Coletividades, Praças de Alimentação.... O seu design 
elegante e a facilidade de uso destacam a apresentação dos produtos e permitem o 
fácil acesso dos clientes a bebidas, saladas, pratos preparados e produtos embalados.

Versatile self-service and assisted service display units 
for Hospitality and Catering industries

FRESCO is an array of chilled, heated and dry/ambient display units for Cafeterias, 
Restaurants, Buffets, Schools, Food Courts... The sleek design and the ease of use 
enhance product presentation and give customers easy access to drinks, salads, 

prepared foods, and pre-packed snacks.
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VFRMR 
mural
multideck 
3M2
 
dim. 1400 | 1800 

VFRMN 
expositor multinivel
low height multideck 
3M2
 

dim. 1250 | 1562 

VFR - VUV  
expositor
display counter
3M2
Comida Quente Heated Food

dim.* 937 | 1250 | 1562 | 1875
CI45 | CI90 | CE45 | CE90 

VFRSMS  
semivertical
grab & go
3M2
 

dim.* 937 | 1250 | 1562
1875 

VFRCOM
expositor combi
combo display
3M2
 

dim.* 937 | 1250
1562

VFRIS2  
expositor impulso
impulse display
3M2
 

dim. 937 | 1250
1562 
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* algumas das dimensões indicadas podem não estar disponiveis em determinadas versões | some dimensions can not be available for specific models
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FRESCO

Características & Benefícios

  Versões refrigeradas, aquecidas e neutras, quer seja para 
atendimento ou para autosserviço.

 Especialista em grab & go, em diferentes modelos e alturas, que se 
adaptam às lojas e facilitam o acesso aos produtos.

 Novo modelo combi com dois planos de exposição totalmente 
refrigerados, para atendimento e autosserviço. 

 Versões específicas com reserva refrigerada ou aquecida.

 Iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético.

 Caixas de serviço e caixas POS disponíveis.

Opções

 Vidro frontal direito (VD), colado (VUV) ou tipo self (VS).

 Decoração com nichos para venda cruzada.

 Esteira para tabuleiros, em madeira, pedra, metal ou vidro.

 Isolamento térmico em cortiça natural Cork Core®.

 Outras opções de cores e acabamentos interior e exterior.

Features & Benefits

 Chilled, heated and dry/ambient models, either for self-service by 
the customer or for assisted service by an attendant.

 Grab & go specialist, in an array of models and heights that adjust to 
store format and give customers easy access to merchandise.

 New combo model with two fully refrigerated decks, for assisted 
service and self-service.

 Chilled or heated storage available in specific models.

 High-brightness and energy-efficient LED lighting.

 Till counters available.

Optional Extras

 Flat front glass (VD), flat UV (VUV) or low self-glass (VS).

 Front décor with niches for cross-selling.

 Tray slide in wood, stone, metal or glass.

 Cork Core® natural cork thermal insulation.

 Optional factory fit colours for interior and exterior.

www.jordao.comGuimarães - Portugal  |  tel.: +351.253 470 700  |  e-mail: geral@jordao.com 

Obrigado pelo seu interesse nos produtos JORDAO COOLING SYSTEMS®!
Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações.  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 presented in this brochure are subject to change. Please make sure this information is up-to-date and valid 
with one of our representatives.
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