VIESSMANN - Dostawca kompleksowych rozwiązań !

Całościowe rozwiązania chłodnicze

Produkty

W asortymencie produktόw Viessmann
Kältetechnik mają Państwo do dyspozycji
innowacyjne, najwyższej jakości rozwiązania
dla prawie każdego obszaru zastosowania,
od produkcji cukierniczo – piekarniczej,
gastronomii i hotelarstwa, poprzez branżę
mięsną, aż do przemysłu medycznego i
farmaceutyczego.

 Komory do utrzymywania w stanie

świeżości, komory chłodnicze oraz
mroźnicze TECTO
 Agregaty chłodnicze EVO-COOL®
 Lodόwki przemysłowe FLEX-COOL
 Systemy regałόw REGA-STABIO,

Czy to komora do utrzymywania w stanie
świeżości, komora chłodnicza czy komora
mroźnicza, lodówki przemysłowe FLEXCOOL, konfiskator chłodniczy CONFI-COOL,
agregaty EVO-COOL® lub wysokiej jakości
systemy regałów Viessmann.

Viessmann stosuje dla swojego szerokiego
asortymentu produktów wyłącznie wysokiej
jakości materiały. Dzięki czemu dostarcza
Państwu kompleksowe rozwiązania z całą
paletą innowacyjnych rozwiązań.
Jakość naszych produktów wzmacniamy
długotrwale za pomocą zintegrowanego i
certyfikowanego systemu Management,
zgodnego z normą jakości DIN EN ISO 9001 :
2000.

VIESSMANN PLUS
Przodujący na rynku w
rozwiązaniach chłodniczych,
dla rzemiosła i przemysłu–
dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, do jego
szczególnych wymagań.

REGA-ALMO, REGA-FERRO
 Konfiskator chłodniczy CONFI-COOL

VIESSMANN - wybitna technika dla

funkcjonalności i higieny
Wartościowe i korzystne innowacje
Produkty Viessmanna cechują się dużą ilością wybitnych, technicznych rozwiązań, po to aby
dostarczyć Państwu z naszymi produktami zawsze najwyższą jakość, ekonomiczność, przyjazne
użytkowanie oraz najlepsze warunki higieniczne. Liczne patenty, wyróżnienia i rekomendacje
stowarzyszenia kontroli środkόw spożywczych dokumentują znakomitą jakość produktόw
Viessmann.
Elastyczność na wymiar
Grubość paneli poliuretanowych 60,80, 100, 120, 150+… [mm].
Oferujemy komory w wymiarach 1200 +300 i wielokrotność
tzn.1500, 1800, 2100, 2400, …6000 [mm]. Jak również na
życzenie klienta 1200+100 i wielokrotność tzn. 1300, 1400,
1500, 1600, …6000 [mm]. Co umożliwia zabudowę każdego
pomieszczenia…
TECTO – doskonała higiena

Perfekcyjna technika
systemowa
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Viessmann Kältetechnik AG
Schleizer Straße 100
95030 Hof/Saale - Germany

EVO-COOL® agregaty
chłodnicze
Prócz wysokiej efektywności
energetycznej, nowe agregaty
EVO-COOL® z wygodnym
sterowaniem za pomocą ekranu
ciekłokrystalicznego,
zapewniają najwyższy komfort
obsługi i eksploatacji.
SilverProtec® – malowana proszkowo
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DORA Paweł Kalinowski-Mikołajczuk
66-432 Baczyna
ul. Osiedlowa 3
http://www.dorago.pl
Tel.: 95 718 09 08
Tel. kom.: 501 465 512, +48 501 465 514
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Perfekcyjnie dopasowane do siebie
komponenty systemu i wysokiej jakości
materiały gwarantują dokładność
dopasowania, przez co zadowalają
najbardziej wymagających klientów.

Nasz Partner
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VIESSMANN PLUS

Elementy komory Viessmann
z samocentrującymi
zamkami miomśrodowymi
zapewniają najwyższy
komfort montażu z optymalnym dopasowaniem i bardzo
dobrą stabilność.
(z możliwością przeniesienia
w inne miejsce)

Dzięki bezfugowemu nakładaniu się
elementόw komόr w wariantach TECTO
Standard i TECTO Spezial (w technologii
tzw KLINA) unika się osiadzania brudu i
wody.

Wszystkie komory chłodnicze Viessmann
są seryjnie wyposażone w antybakteryjną
powłokę SilverProtec®.
Produkujemy również komory ze stali
szlachetnej (1.4301)

