
Silne argumenty... 

Dokładnie 
dopasowane
chłodzenie

Elastyczne rozwiązania
indywidualnych wyma-
gań

Systemy 
regałowe

Nie zajmujące dużo mie-
jsca, trwałe rozwiązania 
systemowe, lub też jako 
system regałów przesuw-
nych ze stali szlachetnej, 
aluminium i stali/ twor-
zyw sztucznych

Gotowe do
przyłączenia 
agregaty chło-
dnicze

Kompletne wyposaże-
nie seryjne dla systemu 
Plug & Play

SilverProtec®

Nowy standard higieny 
dzięki antybakteryjnej 
powłoce proszkowej

Inteligentna 
technika
chłodnicza

•	 Zastosowanie	natu	 	
 ralnych środków   
 chłodniczych
•	 Wydajne	energetycznie		
 agregaty
•	 Indywidualna	lub	go	
 towa do przyłączenia  
 technika chłodnicza
•	 Zoptymalizowana		 	
 pod kątem redukcji  
 hałasu wersja skra  
 placza
•	 Oszczędność	energii		
 dzięki inteligentne  
 mu sterowaniu

Wysoki poziom
wyposażenia 
seryjnego

Oświetlenie	LED,	zawór
wyrównujący ciśnienie, 
wyłącznik oświetlenia , 
uszczelka magnetyczna 
oraz termometr 

Łatwy montaż

Wewnętrzny,	samocen-
trujący zamek mimośro-
dowy umożliwiający 
szybki montaż oraz szc-
zelne połączenie

Perfekcyjna
higiena

Bardzo higieniczne pro-
file ścian oraz podłoża
umożliwiające łatwe
czyszczeniel 

Hygieniczne
podłogi ze stali
szlachetnej

Aby	spełnić	wymagania
bezpieczeństwa i higieny 
podłoża Viessmann ze 
stali szlachetnej zostały 
wykonane bezfugowo i
bezstopniowo

Zoptymalizo-
wana izolacja

Ścienny i podłogowy 
łącznik (system TECTO) 
bez mostków cieplnych. 

Doskonała izo-
lacja cieplna

Dzięki	najniższej	przewo-
dności cieplnej elementy 
wykonane ze sztywnej 
pianki poliuretanowej
mają najlepsze wartości 
izolacyjne wśród wszyst-
kich obecnie istotnych w 
zastosowaniu materiałów 
izolacyjnych

Czysta sprawa

Szybki	montaż	–BEZ	SILI-
KONU

Drzwi chłodni

Różnorodny asortyment
drzwi z ponad 1000 róż-
nych wariantów

Wyposażenie
dodatkowe
i osprzęt

Obszerny	program	i	10	
lat dostępności części 
zamiennych

www.dorago.pl



TECTO	–	Doskonała	higiena

TECTO Standard

TECTO Spezial

Viessmann Kältetechnik GmbH
Schleizer Straße 100
95030 Hof/Saale - Germany

wers TECTO wersja  
standard owa Grubość  
ścian 120, 150 mm
Nasza standardowa wersja TECTO 
spełnia wszystkie cechy charakterysty-
czne, które są potrzebne do higienicz-
nego oraz sterylnego składowania to-
waru	chłodniczego.	W	standardowych	
komorach chłodniczych oraz mroźnic-
zych TECTO ściany komory przylegają 
bezpośrednio do izolowanej podłogi 
ze stali szlachetnej.

TECTO Standard wersja WL 
Grubość ścian 80, 100 mm
Styki elementów ścian komłór chłod-
niczych i mroźniczych TECTO Stan-
dard	WL80,	WL100	są	wyposażone	we	
wpust i pióro oraz położoną pomięd-
zy	uszczelkę.	Zakładka	TECTO bezfu-
gowe przejście od ściany do ściany. 
Dzięki	 bezfugowemu	 nakładaniu	 się	
ścian unika się osadzania brudu i 

TECTO Spezial Grubość  
ścian 100 mm
W	 wersjach	 TECTO Spezial ocieplone  
podłoże ze stali szlachetnej wyposażone 
jest aż do ścian komory w duże zaokrągle-
nie, ułatwiające zachowanie higieny.  
Dodatkowo	kąty	podłoża	są	zaokrąglone,	
a powierzchnia podłoża nalożona bezfu-
gowo i bezstopniowo.

W	ten	sposób	unika	się	osadzaniu	brudu.	
Ściany komory chłodniczej przylegają do 
siebie bez szczelin i stoją podwyższone na 
zaokrągleniu	podłoża.	Dzięki	tej	konstruk-
cji	 woda	 do	mycia	 lub	 wilgoć	 z	 towaru	
chłodniczego	 nie	 może	 przedostać	 sie	
pomiędzy ściany podłoża a komory. Sku-
tecznie zapobiega sie procesowi nukleac-
ji, który rozwija sie zwłaszcza w fugach i 
kątach.	 Do	 tego	 zaokraglenie	 na	 całym	
obwodzie umożliwia łatwe i higienicznie 
optymalne czyszczenie. Elementy ściany 
dostarczane są z bezfugową zakładką 
TECTO. 

Kąty ścian komory są wyposażone od  
wewnętrznej strony komory chłodniczej 
w	 zaokrąglenie.	 Wersje	 specjalne	 jak	 
komory	okrętowe	w	USPH-Standard	uzu-
pełniają wymagający program TECTO.

Dziękujemy	 za	wsparcie	 i	 pozwolenie	na	
wykonanie fotografi i w Gesundheitshotel 
Weißenstadt	GmbH	&	Co.	KG,	Weißenstadt
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