
MINIMAL
Porque menos é mais 

múltiplas opções para configurações sem fim!
MINIMAL é uma linha de vitrinas concebida para responder às exigências dos novos conceitos de 
exposição de produtos de Pastelaria e de Padaria. O seu design único, também disponível em 
versão slim, mais estreita, foi combinado com avançadas soluções que facilitam o serviço e 

conferem uma extraordinária visibilidade, que destaca as qualidades dos seus produtos.

Less is more 
a multitude of options for endless configurations!

MINIMAL display case range was design to meet the requirements of the new food exposition 
concepts for Pastry and Bakery products. Its unique design, also available in slimline models, is 
combined with advanced solutions which facilitate the service and confer extraordinary visibility that 

enhances the qualities of your products.
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VMIN/VMINS - VDB UV
vitrina
display case
3L1 | 3M2 | 3S
Comida Quente Hot Food
dim.* 850 | 1250 | 1650
2050 | 2500 | CEC30
CIC30

IMINS - VDB UV
ilha
island

dim.* 850 | 1250 |1650

VMIN/VMINS TV
torre de vidro
glass tower

dim. 515 | 850

(*) algumas das dimensões indicadas podem não estar disponiveis em determinadas versões | some dimensions may not be available in certain models

MINIMAL

Características & Benefícios

  Para produtos de Cafetaria, Pastelaria, Padarias, Bebidas, 
Chocolates, Refeições Quentes e Gelados (Pozzetti).

 Versões com 90 cm e 73 cm de largura.

 Modelo bitemperatura para Pastelaria e Chocolates, com 
controladores independentes e seletor de temperatura.

 Modelos com reserva refrigerada para rápida reposição de stock.

 Versões Neutras com pés ou base.

 Iluminação LED de alto brilho e baixo consumo energético.

 Caixas de serviço e caixas POS disponíveis.

Opções

 Quatro opções de vidro frontal direito: alto (VDA-UV), baixo 
(VDB-UV), alto de rebater com prateleira ambiente (VDA) e alto de 
rebater com prateleira ambiente e pala (VDAP).

 Tampos de serviço em Pedra Natural ou Corian®.

 Tampo de exposição em Aço Inox, Corian® ou pintado.

Features & Benefits

 For Coffee-Shops, Pastry, Bakery, Drinks, Chocolates, Hot Food 
and Ice-Cream (Pozzetti).

 Models with 90 cm and 72 cm of width.

 Dual-temperature model for Pastry and Chocolates, with 
independent controllers and temperature switch. 

 Models with chilled under storage for quick product restocking.

 Dry/ambient models with pedestal or base.

 High-brightness and energy-efficient LED lighting.

 Till counters available.

Optional Extras

 Four front flat glass options: high (VDA UV), low (VDB UV), high 
with tilt-down opening and ambient shelf (VDA), high with tilt-down 
opening, ambient shelf and sneeze screen (VDAP).

 Service top as Natural Stone or Corian®.

 Display deck in Stainless Steel, Corian® or painted.

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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