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CHLADÍRENSKÉ A  MRAZÍRENSKÉ  BOXY  MINI  
 
Box MINI slouží k uchování potravin či surovin, které vyžadují řízený teplotní režim. Díky 
modernímu řešení zajišťuje box udržení potřebného teplotního spádu, eliminuje tepelné 
prostupy a zabezpečuje požadované hygienické podmínky.  
 
Box MINI je určen pro rozsah teplot ve vychlazeném prostoru -2°C až +10°C pro provedení 
MINI-P a -18°C až -20°C pro provedení MINI-N, při teplotě okolního prostoru +25°C. 
 
Izolovaný box vyráběný naší firmou je kompletně sestaven ze sendvičových panelů a soustavy 
rohových sloupků a osazen izolačními dveřmi. Panely jsou oboustranně opláštěny žárově 
pozinkovaným bíle lakovaným ocelovým plechem tl. 0,6mm. Jádro tvoří polyuretanová pěna 
(PUR) dokonale přilnutá k plášti, čímž vzniká samonosný, velmi lehký panel s vynikajícími 
izolačními vlastnostmi. 
 
Dveře jsou světlosti 650x1800mm v pravém provedení. Zárubeň je u provedení MINI-N 
opatřena vyhříváním proti přimrznutí křídla. V případě náhodného uzavření osoby ve 
vnitřním prostoru boxu je možné otevřít dveře z vnitřní strany.  
 
Podlaha boxu je z PUR panelu krytého plastovaným povrchem s protiskluzovou úpravou. 
Box se montuje na konečnou stavební podlahu. 
 
Box MINI (N) je vybaven vyhřívaným přetlakovým ventilem pro vyrovnání tlaku vzduchu 
vně a uvnitř boxu a je uložen na membráně Platon (odvětrání podloží, tl. 20mm). 
 
Box je z výrobního závodu expedován v demontovaném stavu na paletě. Chladicí zařízení 
(pokud je součástí dodávky) je umístěno v samostatném obalu. 
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Box MINI nabízíme s chladicím zařízením v těchto variantách: 
- provedení A: stropní bloková jednotka Zanotti řady SB, která je umístěna na stropě boxu a 

nezasahuje do vnitřního prostoru boxu jednotka je snadno vyměnitelná. Pro spolehlivý a 
úsporný chod jednotky je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla. 

- provedení B: chladicí jednotka Split s podstropním výparníkem uvnitř boxu a oddělenou 
kondenzační jednotkou vzdálenou od boxu do vzdálenosti 15m. Pro spolehlivý a úsporný 
chod jednotky je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla a okolní teplotu kondenzační 
jednotky 0°C až +32°C, při nižší teplotě nutno objednat zimní provedení. 

- na přání lze dodat i jiné chladící zařízení, například stěnovou blokovou jednotku Zanotti 
chladicí jednotku Split se stěnovým výparníkem nebo výparník v boxu napojit na chladící 
jednotku společnou i pro ostatní chladící zařízení. 

 
Označení a rozměrová řada boxů MINI: 
 
Chladírenské boxy MINI (P): 
 

TYP Vnější rozměr boxu (mm) 
 

Vnit řní objem (l) Elektrický p řívod  *)  Příkon jednotky 
 (W) 

MINI 3000-PA 1150x1650x2150 3000 230V/50Hz 600 
MINI 3000-PB 1150x1650x2150 3000 230V/50Hz 700 
MINI 4000-PA 1150x2150x2150 4000 230V/50Hz 600 
MINI 4000-PB 1150x2150x2150 4000 230V/50Hz 700 
MINI 4500-PA 1650x1650x2150 4500 230V/50Hz 600 
MINI 4500-PB 1650x1650x2150 4500 230V/50Hz 800 
MINI 5000-PA 1150x2650x2150 5000 230V/50Hz 600 
MINI 5000-PB 1150x2650x2150 5000 230V/50Hz 800 
MINI 6000-PA 1650x2150x2150 6000 230V/50Hz 700 
MINI 6000-PB 1650x2150x2150 6000 230V/50Hz 800 
MINI 7500-PA 1650x2650x2150 7500 230V/50Hz 700 
MINI 7500-PB 1650x2650x2150 7500 230V/50Hz 800 
*)   jištění 16A(C) 
PA - chladící box se stropní blokovou jednotkou 
PB - chladící box se splitovou chladící jednotkou 
 
 
Mrazírenské boxy MINI (N): 
 

TYP Vnější rozměr boxu (mm) 
 

Vnit řní objem (l) Elektrický p řívod  *)  Příkon jednotky 
 (W) 

MINI 3000-NA 1150x1650x2150 3000 230V/50Hz 900 
MINI 3000-NB 1150x1650x2150 3000 230V/50Hz 800 
MINI 4000-NA 1150x2150x2150 4000 230V/50Hz 900 
MINI 4000-NB 1150x2150x2150 4000 230V/50Hz 800 
MINI 4500-NA 1650x1650x2150 4500 230V/50Hz 900 
MINI 4500-NB 1650x1650x2150 4500 230V/50Hz 1100 
MINI 5000-NA 1150x2650x2150 5000 230V/50Hz 900 
MINI 5000-NB 1150x2650x2150 5000 230V/50Hz 1100 
MINI 6000-NA 1650x2150x2150 6000 400V/50Hz 1500 
MINI 6000-NB 1650x2150x2150 6000 230V/50Hz 1100 
MINI 7500-NA 1650x2650x2150 7500 400V/50Hz 1500 
MINI 7500-NB 1650x2650x2150 7500 230V/50Hz 1100 
*)   jištění 16A(C) 
NA - mrazící box se stropní blokovou jednotkou 
NB - mrazící box se splitovou chladící jednotkou 
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Box MINI je možné doplnit o další výbavu: např. osvětlení, akustickou a světelnou 
signalizaci pro uzavřenou osobu, signalizaci osvětlení, teploměr prostorové teploty, lišty 
rohové (zaoblené), ochranu stěn plastovými lištami nebo deskami, lamelovou clonu pro 
omezení tepelných ztrát při otevření dveří, konzolový regálový systém nebo závěsný systém 
na maso. 
 
Rozměrové náčrty boxů MINI 
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