
 

 

 

 صنایع برودتی دنار سرما

 فریزر صندوقی صنایع برودتی دنار سرما 

شده و دارای  شد که در انواع وابعاد مختلف تولید  صنایع برودتی می با سرما یکی از انواع تجهیزات برودتی  صنایع برودتی دنار  صندوقی  فریزر 

سوپر مارکت ها، هایپر  سیاری در  ست که کاربرد ب صنایع برودتی ا شد . فریزر صندوقی یکی از پر فروش ترین محصول  لیتراژ های متنوع می با

شته و از کیفیت باالیی برخورد دار مارکت ها  شدنی را دا سد  شگاه های زنجیره ای دارد. این فریزر قابلیت نگهداری انواع مواد غذاییی فا و فرو

ساخته شده است . بوده و مجهز به بروز ترین قطعات استاندارد می باشد و با بهترین متریال های تولید   

 انواع فریزر صندوقی دنار سرما 

  لیتری  260فریزر صندوقی خانگی در انواع تک درب و دو درب در لیتراژ 

  لیتری  600تا  200فریزر صندوقی هایپری ) یخچال بستنی( در لیتراژ 

  فریزر صندوقی استیل ) فریزر صندوقی طرح قدیم ( در دو نوع خشک کن و معمولی 

 

 

 

 

  ادرس سایت  : donarsarma.ir 

  : 09128423371تماس با کارشناس فروش  

https://donarsarma.ir/category/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C
https://donarsarma.ir/
https://donarsarma.ir/


 

 

 

 فریزر صندوقی خانگی بدون برفک صنایع برودتی دنار سرما 

 لیتری تک درب 260 فریزر  

  لیتری دو درب 260فریزر  

 

 

 

https://donarsarma.ir/product/51/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-260-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8
https://donarsarma.ir/product/52/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-260-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8


 

 فریزر  صندوقی درب شیشه ای صنایع برودتی دنار سرما

  لیتری درب شیشه ای 150فریزر  

  لیتری 200فریزر  

 لیتری 300 صندوقی فریزر  

  شلیتری با پنل نمای 350فریزر  

  لیتری 400فریزر صندوقی  

  لیتری 500فریزر صندوقی  

  لیتری 600فریزر صندوقی  

  لیتری 650فریزر صندوقی  

  لیتری 800فریزر شیشه ای محدب  

 

 

https://donarsarma.ir/product/57/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-150-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://donarsarma.ir/product/56/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-200-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://donarsarma.ir/product/301/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-300-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://donarsarma.ir/product/46/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-350-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://donarsarma.ir/product/302/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-400-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://donarsarma.ir/product/303/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-500-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://donarsarma.ir/product/45/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-600-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://donarsarma.ir/product/304/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-650-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://donarsarma.ir/product/50/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%A8-800-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 

 فریزر صندوقی استیل طرح قدیم صنایع برودتی دنار سرما 

 فریزر شش درب  

 فریزر خوابیده چهار درب  

 

 

 

 

https://donarsarma.ir/product/49/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8
https://donarsarma.ir/product/47/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8


 

 مشخصات فنی کلی فریزر صندوقی دنار سرما 

 

 مشخصات فنی فریزر صندوقی فروشگاهی

  لیتری 200فریزر صندوقی 

  لیتری 300فریزرر صندوقی 

  لیتری 350فریزر صندوقی 

  لیتری 400فریزر صندوقی 

  لیتری 500فریزر صندوقی 

  لیتری 600فریزرر صندوقی 

  لیتری 650فریزر صندوقی 

  لیتری 800فریزر صندوقی 

  جنس بدنه گالوانیزه 

  موتور امبراکو برزیلی 

  جنس شیشه سکوریت نشکن 

  ترموستات مکانیکی 

  مجهز به نمایشگر دما 

  تزریقی پلی یورتان عایق بندی فوم 

  مجهز به سیستم نوفراست 

  دارای تعداد سبد متغیر 

 مشخصات فنی فریزر صندوقی خانگی

 

 

  فریزر صندوقی تک درب 

 فریزر صندوقی دو درب  

  جنس بدنه گالوانیزه با پوشش رنگ کوره ای 

  دارای دو مدل تک درب و دو درب 

  موتور امبراکو یا سابکول 

  مجهز به سیستم نوفراست 

  عایق بندی فوم پلی یورتان 

  لیتری  260دارای ظرفیت 

 مشخصات فنی استیلفریزر صندوقی 

 

 

  فریزر صندوقی چهار درب 

 فریزر صندوقی شش درب  

  دارای دو نوع معمولی و خشک کن 

  موتور کلترون تایلندی 

  جنس بدنه تمام استیل 

  عایق بندی فوم پلی یورتان 

 دارای سیتم نوفراست 

 


