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GINOX

NEW

MODELS & DESIGNS

Νέα σειρά ψυγείων πάγκων με συρτάρια μεγαλύτερης χωρητικότητας και υψηλών
προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας επαγγελματικής κουζίνας :
• 5 συνδυασμοί συρταριέρων για περισσότερο ωφέλιμο χώρο
•   Το τελικό μήκος των ψυγείων πάγκων με μηχανή μικραίνει κατά 7cm,
διατηρώντας τις ιδιότητές τους ( τα ψυγεία με πανέλο δεν αλλάζουν διάσταση).
•   Νέο ηλεκτρονικό θερμόμετρο - Clever Split Defrost Controller.
• Νέοι μεντεσέδες στις πόρτες ώστε να μπορεί να πακτωθεί.
• 4 διαφορετικά ύψη ψυγείων

HYGIENE
GN 15 cm

GN 15 cm

GN 10 cm

A new line of refrigerated counters featuring drawers with a larger capacity and
made to the highest standards, which meet the needs of today’s professional cooking
industry:

CONFID

• 5 drawer combinations for greater usable space
•   The total length of the refrigerated counters with motor is reduced by
7cm, while at the same time keeping all their features (the dimensions in all the
P models-without compressor remain the same)
• New electronic thermometer - Clever Split Defrost Controller
• New hinges on the doors allowing them to be anchored
• 4 different refrigerator heights available

ΙΝΟΧ

BEST DEALS
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HIGH END PRODUCT

Eine neue Serie von Kühltheken mit geräumigeren Schubfächern von TopStandard, die den Bedürfnissen einer Profiküche gerecht werden:
• 5 Schubfach-Kombinationen für mehr Nutzraum
•   Die Gesamtlänge der Kühltheken mit Motor ist bei gleichen Eigenschaften
um 7 cm reduziert (die Abmessungen der P-Modelle ohne Kompressor
ändern sich nicht)
• Neues elektronisches Thermometer - Clever Split Defrost Controller
• Neuartige Scharniere an den Türen erlauben die Verankerung
• 4 verschiedene Kühlschrankhöhen

Nouvelle série de tables frigorifiques – Des modèles de tiroirs de plus grande
capacité et d’une fonctionnalité supérieure répondant aux besoins d’une cuisine
professionnelle moderne :
• 5 combinaisons de tiroirs pour davantage d’espace utile
•   Les tables frigorifiques avec moteur auront une longueur finale plus
courte de 7 cm, tout en conservant toutes leurs caractéristiques (les
dimensions des modèles P – sans moteur resteront les mêmes).
•   Nouveau thermomètre électronique - Clever Split Defrost Controller
• Nouvelles charnières aux portes pour une bonne fixation.
• 4 hauteurs différentes de réfrigérateurs

DENCE
HIGH QUALITY
98,5cm

NOLOGY
GINOX

82cm

86,5cm

70cm

81,5cm

64cm

GN 15cm

47cm
GN 10cm

65cm

Ψυγεία πάγκοι
Συντήρηση & κατάψυξη
– Ψυγεία πάγκοι, κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
18/10.
• Οι γωνίες του εσωτερικού μέρους του ψυγείου, στο πάτωμα και στον ουρανό, είναι στρογγυλευμένες με υγειονομικές γωνίες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές υγιεινής. Αποτέλεσμα,
ευκολότερο καθάρισμα και αποφυγή μικροβίων.
• Μόνωση, με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC-free, πάχους 5 cm, περιεκτικότητας 42
kgr/m3, σε πλάτη, πάτο, οροφή και πλαϊνά ψυγείου, για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων
και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
• Μόνωση και στην οροφή του ψυγείου, με εύκολη προσαρμογή ανοξείδωτου καπακιού ή άλλης
επιφάνειας π.χ. μάρμαρο, γρανίτη.
• Πόρτες με επαναφορά, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, μονωμένες με οικολογική πολυουρεθάνη, με ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικά λάστιχα κουμπωτά με υγειονομικές πλευρές,
που αντικαθίσταται εύκολα. Στις πόρτες ανάλογα το μοντέλο, υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής
λεκανών GN ή δίσκων 40*60.
• Συρταριέρες: Στα ψυγεία υπάρχει η δυνατότητα αντί της πόρτας να τοποθετηθούν συρταριέρες.
• Οι συρταριέρες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, μονωμένες
με οικολογική πολυουρεθάνη, με τηλεσκοπικούς οδηγούς και λαβές όλα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 και μαγνητικά λάστιχα κουμπωτά με υγειονομικές πλευρές, που αντικαθίσταται εύκολα.  
• Στα συρτάρια υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης λεκανών GN ή δίσκων 40*60.
• Σχάρες ανοξείδωτες με υγειονομικές πλευρές, μεταβαλλόμενου ύψους που στηρίζονται σε κουμπωτή σκαλιέρα. Οι σχάρες δεν εφάπτονται με τα τοιχώματα του ψυγείου ώστε να μην εμποδίζεται η διανομή της ψύξης.
• Πόδια ανοξείδωτα, ρυθμιζόμενου ύψους, έως 150mm, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που
δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.
• Πίνακας ελέγχου ανοξείδωτος με ηλεκτρονικό θερμόμετρο.
• Θερμοκρασία ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό θερμόμετρο / θερμοστάτη.
• Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας με κάθετα στοιχεία, επιτυγχάνοντας γρήγορη ψύξη και καλύτερη διανομή θερμοκρασίας.
• Το κάσωμα των καταψύξεων θερμαίνεται με αντίσταση για καλύτερη στεγανοποίηση.
• Η απόψυξη ελέγχεται ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία απόψυξης, το νερό περισυλλέγεται και
εξατμίζεται αυτόματα.
Ψυκτικό υγρό:
		 R-290γιασυντήρηση.
		 R-290γιακατάψυξη.
		 Τάση / Συχνότητα 220 - 240 V~50 Hz
		 Λειτουργία σε +43®C θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Refrigerated counters

HYGIENE

CONFID

• Refrigerated counters constructed completely in stainless steelAISI 304 18/10
• Rounded internal angles and corners at the bottom and at the ceiling, through to meet
the highest hygiene standards to avoid the microbes and clean easier.
• Injected ecological polyurethane foam insulation, CFC & HCFC-free, with density 42
kgr/m3,and 5 cm thick.
• Insulated top for easy adaptation of inox work top or other material e.g. marble, granite.
• Self closing doors all in stainless steel AISI 304 18/10, insulated with ecological
polyurethane, with handles made in stainless steel AISI 304 18/10 and with magnetic
clipped gaskets with hygiene standards, easily replaceable.
• Doors: possibility to fit trays, containers or plates for pastry.
• Set of drawers: At the refrigerator there is the possibility to replace every door with a
set of drawers.
• The drawers are made in stainless steel AISI 304 18/10, insulated with ecological
polyurethane, with stainless steel AISI 304 18/10, telescopic slides and handles and
with magnetic clipped gaskets with hygiene standards, easily replaceable.
• Drawers: possibility to fit trays, containers or plates for pastry.
• Grilles in stainless steel with hygiene standards,- adjustable in height at clutch inox
insert kit. The grilles have a distance from the inter sides of the refrigerator for better
air circulation.
• Legs in stainless steel, adjustable in height - to give 150mm-, with special PVC inside,
which does’ t allow the electricity to pass through, making it safer.
• Punch control panel in stainless steel with electronic thermometer.
• Temperature controlled by electronic thermometer / thermostat.
• Refrigeration system ventilated for rapid cooling and an even temperature distribution.
• Freezers are equipped with a frame heater.
• Automatic defrost and automatic water evaporation.

ΙΝΟΧ

Refrigeration Gas:
		 EcologicalgasR-290forconservation.
		
		 Power supply  220 - 240 V~50 Hz
		 Ambient temperature +43®C
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Rfrigrateurs plan de travail
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•L
 es réfrigérateurs sont faits intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10,
• Avec des angles arrondis en haut et en bas selon les normes HAACP et facile à nettoyer
• Isolées avec polyuréthane écologique, sans CFC et HCFC-free avec densité 42kg/m3
et épaisseur 5cm
• Isolation et sur le dessus du réfrigérateur. Réglage facile pour le top inoxydable ou
autre surface…marbre, granit.
• Les portes sont à fermeture automatique, en acier inoxydable AISI 304 18/10, isolées
avec polyuréthane écologique avec poignées inoxydables et joints magnétiques aux
normes hygiéniques, qui se remplacent facilement.
• Portes: il est possible d’installer des plateaux, des bassins GN ou 40*60cm
• Les tiroirs sont en acier inoxydable AISI 304 18/10, isolées avec polyuréthane
écologique, avec guides télescopiques et poignées tout inox AISI 304 18/10 et joints
magnétiques aux normes hygiéniques, qui se remplacent facilement.
• Tiroirs: il est possible d’installer des bassins GN
• Grilles inoxydable aux normes hygiéniques réglables en hauteur faciles à installer
• Les grilles sont à une certaine distance des parois intérieures pour faciliter la circulation
de l’air  
• Les pieds sont inoxydables, réglables en hauteur jusqu’à 150mn, en PVC spécial à
l’intérieur qui empêche l’électricité de passer pour plus de sécurité.
• Panneau de commande frontal avec thermomètre électronique
• La température est contrôlée par un thermomètre / thermostat
• Système de réfrigération ventilée pour refroidissement rapide et température égale
• Le cadre des congélateurs est chauffé au biais d’une résistance
• Dégivrage automatique et évaporation automatique de l’eau de condensation

DENCE
HIGH QUALITY
Refrigerant type:
		 GazréfrigérantécologiqueR-290.
		 GazréfrigérantécologiqueR-290congélateurs.

		 Alimentation  220 - 240 V~50 Hz
		 Température ambiante +43®C

Kühltheken und Gefrierkühltruhen

• Innen und außen komplett aus Edelstahl AISI 304 18/10.
• Höchste Hygienestandards durch oben und unten abgerundete Ecken und Kanten; die
Bildung von     Mikroben wird verhindert und eine mühelose Reinigung der Kühltheke
ermöglicht.
• Isolierung durch eingespritzten umweltverträglichen Polyurethanschaum, ohne CFC &
HCFC, 42 kg/m3 Dicke: 5cm.
• Isolierter Aufsatz, kompatibel mit Arbeitsflächen aus Edelstahl oder anderen Materialien,
z.B. Marmor, Granit.
• Selbstschließende Türen komplett aus Edelstahl AISI 304 18/10 und mit
umweltverträglichem Polyurethan isoliert, mit Griffen aus Edelstahl AISI 304 18/10 und
• mühelos austauschbaren magnetischen Klemmdichtungen, die die Hygienestandards
erfüllen.
• Türen: geeignet für Tabletts, GN-Behälter oder Backbleche, die die Gastronorm erfüllen.
• Schubfächer aus Edelstahl AISI 304 18/10 mit umweltverträglichem Polyurethan isoliert,
mit Teleskopauszügen und Griffen aus Edelstahl AISI 304 18/10 und
• mühelos austauschbaren magnetischen Klemmdichtungen, die die Hygienestandards
erfüllen.
• Schubfächer: geeignet für GN-Behälter.
• Gitter aus Edelstahl - höhenverstellbar durch Einschübe aus Edelstahl.
• Abstand zwischen Gitter und Innenwandung der Kühlung zur besseren Unterstützung
der Kühlung.
• Höhenverstellbare Edelstahlfüße mit einer Gesamthöhe von 150mm mit spezieller PVCInnenauskleidung, die als elektrische Isolierung dient und zu mehr Sicherheit beiträgt.
• Bedienfeld für Punch Control, aus Edelstahl mit elektronischem Thermometer.
• Temperaturüberwachung durch elektronisches Thermometer / Thermostat.
• Schnelle Kühlung und gleichmäßige Temperaturverteilung durch einen Kühlventilator.
Die verdampfer werden mit speziellem antibakteriellem epoxidlack überzogen.
• Gefrierelemente mit Rahmenheizung.
• Automatische Abtau- und Wasserverdunstungsfunktion
• Umgebungstemperatur: +43°C

NOLOGY

Refrigeration Gas:
		 ÖkologischenGasR-290.
		 EcologicalgasR-290fürGefrierschrank.
		 Stromversorgung  220 - 240 V~50 Hz
		 Umgebungstemperatur +43®C  

DESIGN

CONFIDE

GN 15 cm

GN 15 cm

GN 10 cm
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Υγιεινή και Ασφάλεια – Υψηλές Προδιαγραφές

DESIGN

Ταπροϊόνταμαςκατασκευάζονταιμευλικάπρώτηςδιαλογήςφιλικάπροςτοπεριβάλλον.
ΠαράγονταικατάISO 9001 : 2015
ΕίναιπιστοποιημένασύμφωναμετουςευρωπαϊκούςκανονισμούςμεCE
ΕλέγχονταιόλαταηλεκτρικάτουςμέρηκαιφέρουνσήμανσηΑσφαλούς προϊόντος
ΚατασκευασμένααπόανοξείδωτοχάλυβαAISI 304
18/10ειδικώνπροδιαγραφώνκαιυψηλής ποιότητας.
Ησταθερότητάτουεγγυάταιανθεκτικάπροϊόνταμεεξαιρετικήεμφάνιση,εξασφαλίζονταςτη
μέγιστηυγιεινήκαιαντοχήστηδιάβρωση,μετηνπάροδοτουχρόνου.
Άριστηκατανομήψύξηςηοποίαεπιτυγχάνεταιμετοσύστημαsmart GINOX–ηδιοχέτευση
τουκρύουαέραμεκάθεταστοιχείαμεβεντιλατέρκαιτακαμπύλασημείασεόλοτοεσωτερικά
μέροςτουψυγείουεξασφαλίζουνομοιόμορφη θερμοκρασίαγιαταπροϊόντα,ακόμηκαισε
μοντέλαμεμεγαλύτερεςδιαστάσειςμε4και5πόρτες.
Ηλεκτρονικόθερμόμετρο,μεηχητικάαλάρμ,εύκολοστηχρήσηκαιμετηδυνατότητασύνδεσηςμεκαταγραφικόκαιενημέρωσησφάλματοςμέσωηλεκτρονικούυπολογιστήήsms.
Όλαταμοντέλαδιατίθενταιμεκαπάκιinox,μεκαπάκιτοίχουήκαιχωρίςκαπάκι
Inoxσχάρεςκαιinoxσκαλιέρεςσεκάθεπόρτα,με5 στάνταρ θέσεις
Εγγυημένηλειτουργίασε+43®Cθερμοκρασίαπεριβάλλοντος.

HYGIENE

Προαιρετικός εξοπλισμός:
Κλειδαριές σε πόρτες και συρτάρια
Ρόδες
Άνοιγμα για GN και μονωμένο καπάκι

Όταν το καλό γίνεται καλύτερο
Νέο ηλεκτρονικό θερμόμετρο - Clever Split Defrost Controller.
Η έξυπνη διαχείριση της  λειτουργίας του ανεμιστήρα, του κομπρεσέρ, και της  λειτουργίας
απόψυξης, εξασφαλίζει κορυφαία  απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.
Εντελώς  επίπεδο για εύκολο καθαρισμό, με led φωτισμό
Εύκολο προς το χρήστη.
Προστατευόμενο από  IP55 αδιάβροχη μεμβράνη.
Εξοπλισμένο με ηχητικά αλάρμ και προειδοποίηση για καθαρισμό του κοντένσερ.
Δυνατότητα σύνδεσης με καταγραφικά συστήματα εποπτείας και ενημέρωση σφάλματος μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή sms.

CONFID

Καινοτομία - Ποιότητα και Εργονομία  / Γρήγορο και οικονομικό σέρβις
Εύκολη αντικατάσταση πόρτας με συρτάρια, χωρίς να απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις
και χρήση ειδικών εργαλείων.
Οι κολώνες του ψυγείου, κάθετες και οριζόντιες μπορούν εύκολα με μία κίνηση να αφαιρεθούν
δίνοντάς μας τη δυνατότητα να το τροποποιήσουμε είτε τοποθετώντας συρτάρια στη θέση
της πόρτας ή πόρτα στη θέση των συρταριών.
Με την ίδια  ευκολία  μπορούμε να  βγάλουμε τους οδηγούς, τις σκαλιέρες  και όλα  τα  εσωτερικά εξαρτήματα  του ψυγείου. Έτσι ο εσωτερικός χώρος του ψυγείου είναι ελεύθερος και
μπορούμε να το καθαρίσουμε και να  το συντηρήσουμε με μεγάλη άνεση.

Hygiene and Safety – High Specifications

Our products are manufactured using environmentally friendly materials of the highest quality.
TheyareproducedundertheISO 9001:2015standard.
They are certified as CE under European regulations.
AllelectricalpartsarecheckedandbeartheSafeProductmarking.
They are manufactured using AISI 304 18/10 stainless steel of special specifications and
high quality.
Its stability guarantees durable products with exceptional appearance, ensuring maximum
hygiene and resistance to corrosion over time.
Excellent freezing distribution achieved using the smart GINOX system – cold air is channeled
using vertical elements with fans and curved parts to all of the interior of the refrigerator,
ensuring uniform temperature for all products, even in large models with 4 and 5 doors.
Electronic thermometer with sound alarms that is easy to use and can be connected with
error-recording equipment and provide notification via computer or SMS.
All models are available with a stainless steel top, a wall top or without a top.
Stainless steel shelves and stands on each door, with 5 standard positions
Guaranteed operation at +43®C room temperature.

ΙΝΟΧ

Optional equipment:
Locks on doors and drawers
Wheels
Opening for GN and insulated cap

From good to better
New electronic thermometer - Clever Split Defrost Controller.
The smart management of the fan, compressor and defrosting function ensures high
performance and energy saving.
Completely flat for easy cleaning, with LED lighting
User-friendly.
Protected with IP55 waterproof film.
Equipped with sound alarms and warnings for cleaning the condenser.
Can be connected to recording-supervision systems and notification of errors via computer
or SMS.
Innovation – Quality and Ergonomics / Quick, low-cost service
– The new GINOX line of refrigerated counters have been designed with a modular structure.
This makes it easy to dismantle or assemble parts of the refrigerator, without having any
technical knowledge and without using any special tools.

BEST DEALS

– The middle and the horizontal columns can be unclenched and removed in one step,
providing easy access in order  to modify it by placing drawers instead of doors and vise
versa.
– With the same easiness one can pull out the slide guides, the insert kit and any other
component considered essential, having a completely open space with easy access to the
inter part. So the cleaning and the maintaining of the refrigerator becomes faster and more
efficient.

TECHN

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de premier choix, respectueux de
l’environnement.
LeurproductionsuitlanormeISO 9001:2015
Certifiésconformémentauxrèglementseuropéens,ilsportentlemarquageCE.
ToutesleurspartiesélectriquessontcontrôléesetportentlelabelProduit .
IlssontfabriquésenacierinoxydableAISI 304 18/10auxspécificationsparticulièresetde
qualitésupérieure.
La stabilité de cet acier garantit des produits robustes à l’aspect soigné, tout en offrant
hygièneetrésistanceàlacorrosion,aufildutemps.
Parfaite répartition du froid grâce au système smart GINOX: la circulation d’air froid par
desélémentsverticauxavecventilateuretlesanglesarrondisàl’intérieurduréfrigérateur
assurent une température uniforme pour les produits, même dans les modèles plus
volumineuxàquatreoucinqportes.
Thermomètreélectronique,avecalarmesonore,facilequantàsonutilisationetpouvantêtre
connectéàunsystèmed’enregistrementetdedétectiond’erreursparordinateurousms.
Tous les modèles sont proposés avec couvercle en inox, couvercle mural et/ou sans
couvercle.
Grilles inox et glissières inox à chaque porte, avec 5 positions standard.
Fonctionnement garanti jusqu’à une température ambiante de +43° C.

TRUST
En option:
Serrures aux portes et aux tiroirs
Roues
Ouverture pour GN et isolation du couvercle

HIGH END PRODUCT
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Hygine et scurit – Des normes leves

Des améliorations constantes
Nouveau thermomètre électronique consommant - Clever Split Defrost Controller.
La gestion intelligente du ventilateur, du compresseur et de la fonction de dégivrage assure
un rendement optimal et permet d’économiser de l’énergie.
Parfaitement lisse pour un nettoyage plus facile, avec éclairage LED.
Facile à utiliser.
Protégé par une membrane IP55 imperméable.
Équipé d’une alarme sonore et d’un voyant de nettoyage du condenseur.
Possibilité de connexion avec des systèmes enregistreurs de surveillance et détection
d’erreurs par ordinateur ou sms.

DENCE
HIGH QUALITY

Innovation - Qualité et Ergonomie  / Service après-vente rapide et économique
– la nouvelle ligne GINOX a une structure modulaire qui permet de monter et démonter en
partie le réfrigérateur sans qu’aucune connaissance technique ne soit requise et sans avoir
recours à des outils spéciaux.  

– Les colonnes centrales et horizontales peuvent être dé monter en un click permettant de
remplacer les portes par des tiroirs et vice-versa.

– De la même façon on peut retirer les guides, les colonnes et les autres parties du
réfrigérateur facilitant ainsi l’entretien et la maintenance.

Hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards

Unsere Produkte werden aus hochwertigen, umweltfreundlichen Materialien hergestellt.
SiewerdennachISO 9001:2015produziert.
Sie sind nach den europäischen Regelungen mit CE-Kennzeichnung zertifiziert.
AlleihreelektronischenBauteilewerdengeprüftundsind
‘sicheres Produkt’ gekennzeichnet.
Sie sind aus rostfreiem hochwertigem Stahl AISI 304 18/10 hergestellt, der besonderen Anforderungen gerecht wird.
Seine Stabilität garantiert widerstandsfähige Produkte mit ausgezeichnetem Aussehen und
gewährleistet höchste Hygiene und Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion, die mit der Zeit
entsteht.
Ausgezeichnete Kälteverteilung, die mit dem Kühlsystem smart GINOX erfolgt – die Leitung
der kalten Luft mit vertikal angebrachten Ventilatoren und die kurvigen Stellen im ganzen Innenraum des Kühlschranks gewährleisten eine gleichmäßige Temperatur für die Produkte,
auch bei größeren Modellen mit 4 und 5 Türen.
Elektronisches Thermometer, mit akustischer Alarmfunktion, leicht zu bedienen und mit Anschlussmöglichkeit an einem Aufzeichnungsgerät sowie mit der Möglichkeit eine Fehlermeldung durch einen PC oder durch eine SMS zu erhalten.
Alle Modelle sind mit Inox-Deckel, Wanddeckel oder auch ohne Deckel verfügbar.
Inox-Gitter und Inox-Rosthalter mit 5 Standard positionen an jeder Tür.
Garantierter Betrieb bei Umwelttemperatur +43 C.

NOLOGY
THE HIGH QUALITY
COMPONENTS
AND THE POSSIBILITY
TO CUSTOMIZE, MAKE
GINOX REFRIGERATOR AN
ABSOLUTELY EXCELLENT
PRODUCT

Zubehör:
Schlösser an Türen und Schubladen
Räder
Öffnung für GN und isolierter Deckel
Wenn das Gute besser wird
Neues elektronisches Thermometer - Clever Split Defrost Controller.
Die intelligente Funktion des Ventilators, des Kompressors und die intelligente Abtaufunktion
gewährleistet Topleistung und Energieeinsparung.
Mit einer ganz ebenen Fläche für leichte Reinigung und mit LED-Beleuchtung.
Leicht zu bedienen.
Geschützt durch eine IP55 wasserdichte Membran.
Ausgestattet mit einem akustischen Alarm und Warnung für die Reinigung des Kondensators.
Anschlussmöglichkeit an Aufzeichnungssystemen und Möglichkeit des Erhalts einer Fehlermeldung durch einen PC oder eine SMS.
Innovation – Qualität und Ergonomie / Schneller und preiswerter Service
• Türen und Schubfächer ohne technische Kenntnisse und spezielles Werkzeug individuell
austauschbar.
• Die horizontalen Module sowie die Module in der Mitte der Kühltheke können in einem
Schritt ausgehängt und beliebig kombiniert werden, z.B. indem man Schubfächer und Türen untereinander austauscht.
• Ebenso mühelos können die Führungsschienen, die Einschübe und alle weiteren Bauteile
in der Kühltheke herausgezogen werden. So ist der Innenraum der Kühltheke für Reinigungs- und Instandhaltungszwecke leichter zugänglich.

QUALITY THAT MAKES THE DIFFERENCE

Ψυγεία Θάλαμοι

HYGIENE

Συντήρηση & κατάψυξη

– Ψυγεία θάλαμοι κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI
304 18/10, εκτός των εξωτερικών κομματιών πλάτης, πάτου και ταβανιού, τα οποία είναι
από γαλβανιζέ λαμαρίνα.
• Οι γωνίες του εσωτερικού μέρους του θαλάμου είναι στρογγυλεμένες με υγειονομικές
γωνίες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές υγιεινής. Αποτέλεσμα, ευκολότερο καθάρισμα
και αποφυγή μικροβίων.
• Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC-free, πάχους 6 cm, περιεκτικότητας 42 kgr/m3, για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων και μεγαλύτερη εξοικονόμηση
ενέργειας.
• Πόρτες με επαναφορά, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, μονωμένες με οικολογική
πολυουρεθάνη, με ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικά λάστιχα κουμπωτά με υγειονομικές
πλευρές, που αντικαθίστανται εύκολα.
• Στις πόρτες υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής δίσκων, λεκανών GN 2/1 ή 1/1 και λαμαρίνες
40*60 ή 50*70.
• Σχάρες πλαστικοποιημένες ή ανοξείδωτες - μεταβαλλόμενου ύψους.
• Οι σχάρες δεν εφάπτονται με τα τοιχώματα του ψυγείου ώστε να μην εμποδίζεται η διανομή της ψύξης.
• Κάθετοι και οριζόντιοι οδηγοί που αφαιρούνται εύκολα.
• Πόδια ανοξείδωτα, ρυθμιζόμενου ύψους, έως 150mm, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους
που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.
• Πίνακας ελέγχου ανοξείδωτος με ηλεκτρονικό θερμόμετρο.
• Θερμοκρασία ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό θερμόμετρο / θερμοστάτη.
• Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας με βεντιλατέρ, επιτυγχάνοντας γρήγορη ψύξη και καλύτερη διανομή θερμοκρασίας.
• Το κάσωμα των καταψύξεων θερμαίνεται με αντίσταση για καλύτερη στεγανοποίηση.
• Ηλεκτρονικό τερματικό πόρτας. Με το άνοιγμα κάθε πόρτας σταματάει αυτόματα η λειτουργία του βεντιλατέρ και ανάβει ο φωτισμός του θαλάμου.
• Η απόψυξη ελέγχεται ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία απόψυξης, το νερό περισυλλέγεται
και εξατμίζεται αυτόματα.
Ψυκτικό υγρό:
		 ΟικολογικόFreonR-290γιασυντήρηση
		 ΟικολογικόFreonR-290γιακατάψυξη.

CONFID
		 Τάση / Συχνότητα 220 - 240 V~50 Hz
		 Λειτουργία σε +43°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται με υλικά πρώτης διαλογής φιλικά προς το περιβάλλον,
είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς με CE και παράγονται
κατάISO9001:2015καιφέρουνσήμανσηασφαλούςπροϊόντος.

Refrigerated cabinets

• The refrigerated cabinets are constructed completely in stainless steel AISI 304 18/10,
except of the back that it is galvanized.
• Rounded internal angles and corners at the bottom and at the ceiling, through to meet the
highest hygiene standards to avoid the microbes and clean easier.
• Injected ecological polyurethane foam insulation, CFC & HCFC-free, with density 42 kgr/
m3 and 6cm thick.
• Self-closing doors all in stainless steel AISI 304 18/10, insulated with ecological
polyurethane, with handles made in stainless steel AISI 304 18/10 and
• With magnetic clipped gaskets with hygiene standards, easily replaceable.
• Doors: possibility to fit trays or containers GN 2/1 or 1/1 and plates 40*60 or 50*70.
• Grilles plastic coated or in stainless steel - adjustable in height.
• The grilles have a distance from the inter sides of the refrigerator for better air circulation.
• Internal self-supporting fittings removable.
• Legs in stainless steel, adjustable in height - to give 150 mm-, with special PVC inside,
which doesn’t allow the electricity to pass through, making it safer.
• Punch control Panel in stainless steel with electronic thermometer.
• Temperature controlled by electronic thermometer / thermostat.
• Refrigeration system ventilated for rapid cooling and an even better temperature
distribution.
• Freezers are equipped with a frame heater
• Electronic door terminal. Every time that we open the door the ventilator stops working
and automatically turns on the light of the cabinet.
• Automatic defrost and automatic water evaporation.

ΙΝΟΧ

TECHN

Refrigeration Gas:
		 EcologicalgasFreonR-290forconservation
		 EcologicalgasFreonR-290forfreezer
		 Power supply  220 - 240 V~50 Hz
		 Ambient temperature +43°C

All our products, are manufactured with first choice materials easy on the environment, are
certifiedaccordingtotheEuropeanstandardswithCEandareproducedinISO9001:2015
andbeartheSafeProductMarking.

BEST DEALS

TRUST

Armoires rfrigres

HIGH END PRODUCT

THE BEST SOLUTIONS FOR YOUR NEEDS

E

•L
 es réfrigérateurs sont faits en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec des angles arrondis
en haut et en bas selon les normes HAACP et facile à nettoyer isolées avec polyuréthane
écologique, sans CFC et HCFC-free avec densité 42kg/m3 et épaisseur  6cm
• Les portes sont à fermeture automatique, en acier inoxydable AISI 304 18/10, isolées
avec polyuréthane écologique avec poignées inoxydables et joints magnétiques aux
normes hygiéniques, qui se remplacent facilement
• Portes: il est possible d’installer des bassins GN 2/1, 1/1 ou des plateaux 40*60 ou
50*70cm
• Grilles inoxydable ou plastiques réglables en hauteur faciles à installer
• Les grilles sont à une certaine distance des parois intérieures pour faciliter la circulation
de l’air  
• Les guides verticaux et horizontaux peuvent être facilement enlevés
• Les pieds sont inoxydables, réglables en hauteur jusqu’à 150mn, en PVC spécial à
l’intérieur qui empêche l’électricité de passer pour plus de sécurité
• Panneau de commande frontal avec thermomètre électronique
• La température est contrôlée par un thermomètre / thermostat
• Système de réfrigération ventilée pour refroidissement rapide et température égale
• Le cadre des congélateurs est chauffé au biais d’une résistance
• Éclairage intérieur électronique
• Dégivrage automatique et évaporation automatique de l’eau de condensation

DENCE
HIGH QUALITY
GINOX

Refrigerant type:
GazréfrigérantécologiqueR-290.
GazréfrigérantécologiqueR-290congélateurs.
Alimentation  220 - 240 V~50 Hz
Température ambiante +43°C

Nos produits sont fabriqués de matières de première qualité selon les normes européennes
CEetsontproduitsdanslanormeISO9001:2015etportentlelabélProduit.

Kühl und Gefrierkühltruhen

• Komplett aus Edelstahl AISI 304 18/10..
• Höchste Hygienestandards durch oben und unten abgerundete Ecken und Kanten; die
Bildung von Mikroben wird verhindert und eine mühelose Reinigung ermöglicht.
• Isolierung durch eingespritzten umweltverträglichen Polyurethanschaum, ohne FCKW &
CFKW, 42 kg/m3  Dicke: 6cm.
• Selbstschließende Türen komplett aus Edelstahl AISI 304 18/10 und mit
umweltverträglichem Polyurethan isoliert, mit Griffen aus Edelstahl AISI 304 18/10 und
• mühelos austauschbaren magnetischen Klemmdichtungen, die die Hygienestandards
erfüllen.
• Türen: geeignet für Tabletts, GN-Behälter und Backbleche, die die Gastronorm erfüllen.
• Höhenverstellbare Gitter mit Kunststoffbeschichtung oder aus Edelstahl.
• Abstand zwischen Gitter und Innenwandung der Kühlung zur besseren Unterstützung
der Kühlung.
• Austauschbare, selbsttragende Innenbeschläge.
• Höhenverstellbare Edelstahlfüße mit einer Gesamthöhe von 150 mm mit spezieller PVCInnenauskleidung, die als elektrische Isolierung dient und zu mehr Sicherheit beiträgt.
• Bedienfeld für Punch Control, aus Edelstahl mit elektronischem Thermometer.
• Temperaturüberwachung durch elektronisches Thermometer/Thermostat.
• Schnelle Kühlung und gleichmäßige Temperaturverteilung durch einen Kühlventilator
• Gefrierelemente mit Rahmenheizung.
• Elektronisch gesteuerte Lampe an der Tür. Beim Öffnen der Tür setzt der Ventilator aus
und das Licht im Kühlschrank geht automatisch an.
• Automatische Abtau- und Wasserverdunstungsfunktion
• Umgebungstemperatur: +43°C

NOLOGY

Kälte Gas:
		 ÖkologischeGasFreonR-290
		 ÖkologischeGasFreonR-290fürGefrierschrank.
		 Stromversorgung  220 - 240 V~50 Hz
Unsere Produkte werden ausnahmslos mit hochwertigen und umweltverträglichen
Materialien
gemäßdenEuronormenCEundISO9001:2015gefertigtundsindmit«SicheresProduct»
gekemzeichnet.

A FAMILY HISTORY
Η εταιρεία GINOX ιδρύθηκε το 1983
και ειδικεύεται στην παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων και ανοξείδωτων
κατασκευών.
Είναι σήμερα καθιερωμένη τόσο στην
ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά με
συνεχείς τάσεις ανοδικής εξέλιξης.
Η GINOX παραμένει σταθερά πιστή
στην ποιότητα, καθώς έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πιστοποιητικό ISO
9001:2015. Η πολύχρονη εμπειρία
στο χώρο σε συνδυασμό με τα
υπερσύγχρονα μηχανήματα CNC
και Cad/Cam για βιομηχανική
παραγωγή,
εξασφαλίζουν
τη
σταθερή και υψηλών προδιαγραφών
ποιότητα και δίνουν τη δυνατότητα
στην GINOX να ικανοποιήσει και
τους πιο
απαιτητικούς πελάτες.
Γι’ αυτό το λόγο η GINOX έχει δημιουργήσει μια νέα σειρά προϊόντων με
σύγχρονο σχεδιασμό και εργονομία
στους
χώρους.
Όλα τα προϊόντα παράγονται με ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 και με
υλικά πρώτης διαλογής, φιλικά προς
το περιβάλλον. Είναι πιστοποιημένα
από την TÜV SÜD με CE και με το
ΣΗ-ΜΑ AΣΦΑΛΟYΣ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ,
ακο-λουθώντας όλους τους Διεθνείς
και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
Η νέα σειρά ψυγείων είναι πατενταρισμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από
τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

The Ginox company, founded in
1983, is specialized in the production of professional refrigerators and
stainless steel constructions.
It is today established in both, the
Greek and international market, with
possibilities of further evolution.
GINOX remains firmly committed to
the quality, as is certified by the international certificate ISO 9001:2015.
Our long experience, combined with
our state-of-the-art CNC machinery
and high-tech Cad/Cam systems for
industrial production, ensure stable
and high quality standards and enable GINOX to satisfy the most demanding customers.
For this reason, Ginox has created a
new line of high quality, modern and
ergonomic products.
All our products are manufactured of
AISI 304 18/10 stainless steel and
best quality and environmentally
friendly materials. They are certified
from TÜV SÜD with CE and SAFETY
PRODUCT following all international
and European regulations.
Our new range of refrigerators is patented by the Industrial Property Organization.

Die 1983 gegründete Firma GINOX
ist auf die Produktion professioneller Kühlschränke und rostfreier Konstruktionen spezialisiert. Heute hat sie
sich sowohl auf dem griechischen als
auch auf dem europäischen Markt etabliert und zeigt einen ständigen Aufwärtstrend. GINOX bleibt ihrem Qualitätsanspruch treu und wurde mit dem
internationalen ISO 9001:2015 Zertifikat ausgezeichnet. Ihre jahrelange Erfahrung in der Branche gewährleistet in Verbindung mit den ultramodernen
CNC-Maschinen und der Cad/CamSoftware für die industrielle Produktion - die stabile und hohen Standards
entsprechende Qualität und ermöglicht
es GINOX, auch die anspruchsvollste
Kundschaft zufrieden zu stellen.
Aus diesem Grund hat GINOX eine
neue Produkteserie mit modernem Design und Raum-Ergonomie entwickelt.
Alle Produkte werden aus rostfreiem
Stahl AISI 304 18/10 und erstklassigen, umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie verfügen über das
TÜV SÜD-Zertifikat mit CE-Kennzeichnung und das Siegel für „geprüfte Sicherheit“ und folgen allen internationalen und europäischen Verordnungen.
Die neue Kühlschrank-Serie wurde mit
dem Patent der Organisation für Industrielles Eigentum ausgezeichnet.

GINOX a été fondée en 1983. La société se spécialise dans la fabrication de réfrigérateurs professionnels
et autres produits inoxydables. Elle
est actuellement bien établie tant sur
le marché grec que sur le marché international poursuivant une tendance
de croissance continue. GINOX reste
fidèle à son objectif de qualité ayant
obtenu la certification internationale
ISO 9001:2015. Sa longue expérience
dans le secteur, associée aux machines-outils à commande numérique
et à la Cad/Cam de pointe pour ce qui
est de la production industrielle, assure une qualité constante répondant
à des normes supérieures et permettant à GINOX de satisfaire aux besoins
de ses clients les plus exigeants.
C’est pourquoi GINOX a lancé une
nouvelle gamme de produits ergonomiques et de conception moderne.
Tous les produits sont fabriqués à partir d’acier inoxydable AISI 304 18/10
et de matériaux de premier choix, respectueux de l’environnement. CE par
TÜV SÜD, ainsi que la marque de produits sûrs conformément à l’ensemble
des normes internationales et européennes.
La nouvelle gamme de réfrigérateurs a
été brevetée par l’Organisation de propriété industrielle hellénique.
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