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* na pojemniki / for containers 165×360×150 (h) – 5,2 l

MARTINI, MINI MARTINI

TYPE / TYP
R-1 MR

Length with sides* (mm) 
Długość z bokami* (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm) 

Height (mm) 
Wysokość (mm) 

Useful surface (m2)
Powierzchnia użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h) 
Dobowe zużycie energii (kWh/24h)

110/90 1100

870 1980±20

2,23 190 14,5

130/90 1300 2,68 220 15,5

160/90 1600 3,33 250 16,5

190/90 1900 4,01 285 22,5

210/90 2080 4,42 290 24,5

TYPE / TYP
R-1 MMR

Length with sides* (mm) 
Długość z bokami* (mm)

Depth (mm) 
Głębokość (mm) 

Height (mm) 
Wysokość (mm) 

Useful surface (m2)
Powierzchnia użytkowa (m2)

Weight (kg) 
Ciężar (kg)

Daily consumption (kWh/24h) 
Dobowe zużycie energii (kWh/24h)

110/65 1100
640 1980±20

1,65 170 14,0

130/65 1300 1,98 175 14,5

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• ABS sides with glass
• 4 (MR) or 5 (MMR) rows of adjustable shelves 
• Top lighting
• Top light plafond
• Night blind
• Temperature range: +2 ÷ +8°C

OPTIONS:
• Highlighted shelves 
• Hooks for meat
• Plexiglas or wire shelf stoppers
• Wheels
• Wood casing (OD)
• Automatic condensate evaporation
• Fruits & vegetables version (interior in RAL 9006  

with mirrored stainless steel roof and back panel)
• For external condensing unit (AZ) – cooling power  

demand: 1500 W/1mr at evaporating temp. –10°C   
and condensation temp. +45°C

• Evaporator with heater

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Boki z płyty ABS, przeszklone
• Oświetlenie górne
• Podświetlany plafon górny
• 4 (MR) lub 5 (MMR) rzędów regulowanych półek 
• Roleta nocna
• Zakres temperatur: +2 ÷ +8°C

OPCJE: 
• Podświetlane półki
• Listwa hakowa
• Ograniczniki z pleksi lub z drutu
• Kółka
• Obudowa drewniana (OD)
• Automatyczne odparowanie skroplin
• Wersja na owoce i warzywa (wnętrze w kolorze RAL 9006  

z daszkiem i plecami ze stali nierdzewnej lustro)
• Pod agregat zewnętrzny (AZ) – zapotrzebowanie mocy 

chłodniczej: 1500 W/mb przy temp. odparowania –10°C  
i kondensacji +45°C

• Parownik z grzałką

* Side / Bok: 50 mm

MMRMR


