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Chladicí box pro myslivce na ulovenou zvěř 

 

 

• Kompaktní rozměry 

• Rychlé sestavení  

• Chlazení vlastní výroby 

• Závěsná hrazda 

• Háky na zavěšení 5 ks 

• Protiskluzová podlaha 

• Rozebíratelný 

• Jednoduché levné řešení 

 

 

• 1990 x 1990 x 2190mm 

• Dostatečný chladicí výkon 

• Diodové osvětlení 

• Pozinkovaná hrazda HILTI 

• Kompresor EMBRACO 
• Výparník ECO LUVATA 

• Napájení 230 V  

• Zvýšená odolnost proti 

chladu a mrazu 

• Sestavení přímo na místě 
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KOMPLETNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

• Zámkový chladicí box s dveřmi a podlahou 
• Síla izolace panelů 80 mm 
• Kvalitní zámkový systém panelů z kovových excentrických zámků, nejedná se o 

plastové lišty!  
• Podlaha PVC protiskluzová (nástřik) 
• Rozměry boxu bez chladicí jednotky jsou 1990 x 1990 x 2190 
• Chladicí box není vodotěsný, nutno postavit pod střechu na stinné místo 
• Teplota v okolí boxu by neměla přesahovat 32° C – nutno místo odvětrat 
• Ideální umístění je ve venkovním prostředí pod střechou (pergolou) 
• Dveře šíře 800 mm 
• Osvětlení uvnitř boxu diodovým světlem ovládaným na hlavním rozvaděči 
• Chladicí jednotka CHJ-M-07-E2 
• Napájení 230 V – vidlice do zásuvky 
• Příkon 1kW 
• Nastavitelná teplota uvnitř boxu 0-6° C 
• Kompresor chladicí jednotky značky EMBRACO 
• Výparník chlazení italské značky ECO LUVATA 
• Chladicí jednotka zavěšená na stěně boxu vedle dveří 
• Chladicí jednotka se zvýšenou odolností proti chladu a mrazu (možno provozovat 

ve venkovním prostředí) 
• Snadná instalace sestavením naším montérem 
• Modulový systém konstrukce, možno nastěhovat kamkoliv obyčejnými dveřmi 
• Doba trvání instalace 2-3 hodiny 
• Nutno postavit na pevný rovný podklad (dlažba, beton) 
• Dostupnost všech součástí jako náhradních dílů 
• Poskytujeme plný servis zařízení 
• Nenabízíme výrobek po částech ale pouze jako celek 
• V ceně je zahrnuta montáž a doprava boxu 

 
      Cena chladicího boxu 95.500kč bez DPH*/** 

 
 

*uvedená cena platí v případě, že našemu montérovi bude poskytnuta pomoc při sestavení jednou osobou 
  
**uvedená cena platí do vzdálenosti maximálně 150 km od Plzně, další kilometry účtujeme 14kč bez DPH/ujetý kilometr (cena 

obsahuje čas montéra strávený na cestě) 


