
VISTA SLIM
O expositor ultracompacto 
com máxima capacidade e visibilidade!
Primeiro a versão standard, agora a versão slim, a nova VISTA SLIM é ideal para pequenas lojas e para quando 
cada centímetro conta, com a máxima capacidade de exposição e de promoção de produto. A linha oferece até 4 
níveis de exposição totalmente refrigerados, ou aquecidos, no menor espaço de loja.

The ultra-compact display case 
with maximum capacity and visibility!
First the standard, now the slimline, the new VISTA SLIM display case range is ideal for small stores and for when 
every centimeter counts, maximizing product display capacity and product promotion. The range offers up to 4 fully 
cooled or heated display levels in a very tiny footprint.
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www.jordao.com

Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com 

VISTA SLIM

Obrigado pelo seu interesse nos produtos JORDAO COOLING SYSTEMS®!
A informação apresentada neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. 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 in this document is subject to change without notice. Please make sure this information is up-to-date and valid with one of our representatives. C
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Características & Benefícios Features & Benefits
• Mais negócio, ideal para Cafetaria, Pastelaria, Padarias, 

Snacks, Bebidas, Chocolates, Take-Away...
  More Business, ideal for Coffee-Shops, Pastry, Bakery, Snacks, 

Drinks, Chocolates and Take-Away...

• Quatro lados panorâmicos para uma excelente visibilidade,
   de todos os ângulos
  Four panoramic sides for an outstanding all round visibility

• Modelo com 1200 mm de altura, mais baixo, facilita o contacto
   e o serviço ao Cliente
   1200 mm high model, facilitates Customer experience and service

• Expositores refrigerados e aquecidos têm vidros duplos o que permite 
uma elevada economia de energia e uma temperatura uniforme

  Chilled and heated models have double glazing glasses for a 
   perfectly balanced temperatue and great energy savings

• Prateleiras de vidro ajustáveis em altura e com iluminação LED
  de baixo consumo
  High-adjustable glass shelves with low consumption LED lighting

• Tabuleiro de exposição em Aço Inox
   Base display tray in Stainless Steel

• Fácil acesso para higienização
   Easy acess for hygiene

Opções Optional Extras
• Vidro frontal direito (VD), curvo (VC) ou self-sevice (VS)
   Flat frontal (VD), curved (VC) or self-service (VS) glass

• Bloqueador magnético das portas de serviço de correr para
   facilitar a reposição de produtos
   Magnetic sliding door stopper for easy restock operations

• Cortina noturna com enrolamento controlado (vidro frontal VS)
   Slow roll night blind (VS type front glass)

• Rodízios para fácil reposicionamento dentro da sua loja
   Swivel caster wheels to be easily repositioned within your store

• Outras opções de cores e acabamentos interior e exterior
   Optional factory fit colours for interior and exterior
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(*) Modelo grab`n`go também disponível com portas de serviço  Grab`n`go model also available with rear service doors
(**) As dimensões indicadas podem não estar disponíveis em todos os modelos/versões  Shown lengths may not be available in all models/versions 

VVST SLIM VD
vitrina
display case
+2°... +5° C
+60°... +65° C
dim.** 600 | 850 | 1250 | 1650

VVST SLIM H12 VD
vitrina
display case
+2°... +5° C
+60°... +65° C
dim.** 600 | 850 | 1250 | 1650

vidro curvo
curved front glass

*
vidro self
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