
 کاتالوگ فریزر صندوقی آرامیس مارکت

صنایع برودتی آرامیس مارکت تولید کننده انواع یخچال فریزر صندوقی فروشگاهی و خانگی می باشد که با داشتن سابقه ی درخشان 

و تمام توان  مهم ترین شعار این مجموعه رضایت مشتری استپرداخته است و یخچال صندوقی بهه تولید و فروش سال  بیست و پنج

انواع فریزر صندوقی در ادامه به  خود را در این راستا قرار داده است تا به طور کامل رضایت مشترین گرانقدر را جلب کند.

 پرداخته ایم.

 فریزر صندوقی خانگی تک درب

 تک خانگی فریزر گیرد، می قرار استفاده مورد خانگی مصارف برای است مشخص نامش از که همینطور خانگی صندوقی فریزر

 فریزر این حجم دارد کاربرد میگو و ماهی مرغ، گوشت، منجمد، غذای مواد انواع نگهداری برای که بوده سبد 5 دارای درب

.است شده ساخته یورتان پلی فوم تزریق بندی عایق و گالوانیزه ی بدنه جنس از و بوده لیتر 260 صنعتی  

 

 ابعاد ۸۳×۶۱×۱۱۰
 جنس بدنه گالوانیزه
 گنجایش لیتر ۲۶۰

درجه ۲۲ منفی  دما 
۱/۴  قدرت موتور اسب 

 ترموستات مکانیکی

 

 فریزر صندوقی 300 لیتری

 و شود می بسته و باز کشویی صورت به فریزر این در شده تعبیه های درب و شده، طراحی صندوق شبیه که کوچک صندوقی فریزر

 لیتری 300 صندوقی فریزر گیرد، می قرار استفاده مورد مواد طوالنی نگهداری برای غذاسازی دامپروری، داروسازی، صنعت در

دارد کاربرد ای زنجیره های فروشگاه و ها هایپرمارکت ها، سوپرمارکت در بستنی یخچال عنوان به  

https://aramismarket.ir/product/44/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-260-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
https://aramismarket.ir/product/46/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-300-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 

 عایق بندی تزریق فوم
 جنس بدنه گالوانیزه

A مصرف انرژی 
 دما درجه ۲۲ منفی

 قدرت موتور بخار اسب ۳/۴
 ترموستات مکانیکی

 

 فریزر صندوقی 500 لیتری

ه تولید شد نشکن سکوریت محدب ای شیشه درب با شده ساخته و گالوانیزه ی بدنه جنس با سبد 5 دارای لیتری 500 صندوقی فریزر

 سوپر مارکت ها کاربردی می باشد. است و برا

https://aramismarket.ir/product/48/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-500-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 

 عایق بندی تزریق فوم
 جنس بدنه گالوانیزه

 جنس درب شیشه ای محدب
 دما درجه ۲۲ منفی
ابلیت شستشوق دارد  

 ترموستات مکانیکی

 

 فریزر صندوقی 650 لیتری

 خوراکی و غذایی مواد پروتئینی، محصوالت لبنی، محصوالت نگهداری برای دارد که زیادی گنجایش با لیتری 650 صندوقی فریزر

 برودتی صنایع در صنعتی فریزر ای گیرد می قرار استفاده مورد وکوچک بزرگ های فروشگاه و سوپرمارکت در منجمد های

شود می خریداری ها فروشگاه برای میهن بستنی یخچال عنوان با و. شود می ساخته اولیه مواد بهترین با مارکت آرامیس  

https://aramismarket.ir/product/50/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-650-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%A8


 

 

 عایق بندی تزریق فوم
 جنس بدنه گالوانیزه

استیکر قابلیت نصب دارد  
 دما درجه ۲۲ منفی
 قابلیت شستشو دارد

 ترموستات مکانیکی

 

 فریزر صندوقی طرح قدیم

 مارکت آرامیس برودتی صنایع دردر مدل های چهار درب و شش درب   معمولی و کن خشک نوع دو در استیل صندوقی فریزر

 انواع در استفاده قابل که باشد می محصوالت انواع کردن فریز و نگهداری برای مناسب استیل صنعتی فریزر که شود می تولید

.است ها پروتئینی ها،فروشی مرغ ها، بستنی کافه ها، مارکتسوپر از اعم ها فروشگاه  

https://aramismarket.ir/product/53/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C


 

 ابعاد سانتیمتر ۱۸۵×۶۸×۹۰

بدنه جنس  استیل استنلس  
 عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 درب مگنتی
لندیکلترون تا وتورم   

 


