
 کاتالوگ محصوالت فریزر صندوقی صنایع برودتی نارنیا سرما

نعتی و یخچال صنعتی می صصنایع برودتی نارنیا سرما یکی از معتبر ترین و با سابقه ترین شرکت ها در زمینه تولید انواع فریزر 

ی، فریزر صندوقی باشد که فریزر های صندوقی را که نوعی فریزر صنعتی محسوب می شوند در انواع مختلف فریزر صندوقی خانگ

عرضه می کند. وبا متریال درجه یک و کیفیت بسیار عالی و قیمت مقرون به صرفه تولید  فروشگاهی و فریزر صندوقی استیل  

ین عموم شناحته می این فریزر های صندوقی که بیشتر تحت عنوان یخچال بستنی، فریزر بستنی و فریزر خوابیده فروشگاهی در ب

در ادامه به می گیرند. ماهی و سبزیجات مورد استفاده قرار شوند در لیتراژ مختلف به منظور نگهداری انواع بستنی، گوشت، مرغ،

 معرفی انواع فریزر صندوقی می پردازیم

 فریزر صندوقی خانگی تک درب

 
قابل طراحی  و  300 و 260و مغازه های کوچک کاربرد دارد و در دو لیتراژ  تر برای مصارف خانگیاین فریزر صندوقی کوچک بیش

 تولید است.جنس بدنه این محصول نیز از نوع گالوانیزه بوده که با مناطق گرمسیر بسیار سازگار است

 مشخصات فریزر خانگی تک درب

سانتی متر 83*61*110 بعادا   

 جنس بدنه گالوانیزه

لیتر 260  گنجایش 

https://narniasarma.ir/product/57/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-260-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1


درجه 22منفی   دما 

اسب ¼  قدرت موتور 

 رنگ بدنه زرشکی، آبی، سفید

 ترموستات مکانیکی

 

 فریزر صندوقی خانگی دو درب

 
آن سبد هایی  و در داخللیتری در رنگبندی مختلف عرضه می شود  300لیری و  260ریزر خانگی دو درب نیز در دو گنجایش ف

 تعبیه شده که می توانید محصوالت مختلف را در آن قرار دهید و همچنین درب های آن دارای قفل می باشد.

 مشخصات فریزر خانگی دو درب

A درجه مصرف انرژی 

 نوع ترموستات مکانیکی

 عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 نوع گاز مبرد 404

 سیستم  یخ زدای خودکار

https://narniasarma.ir/product/58/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81


 1/3  قدرت موتور 

300و  260  لیتراژ 

 

 فریزر صندوقی 300 لیتری

 
ر صندوقی وعی کوچکترین لیتراژ فریزلیتر است که به ن 300همانطور که از نامش مخص است این محصول دارای گنجایش 

ستنی و محصوالت بمحسوب می باشد و اغلب در مغازه ها و سوپر مارکت های کوچک به منظور نگهداری انواع محصوالت از قبیل 

با  درت، سیستم سرمایشیقپروتئینی به کار می رود.از جمله ویژگی های منحصر به فرد آن می توان به پابه های چرخدار، موتور پر 

 راندمان باال و ... اشاره کرد.

لیتری 300مشخصات فریزر   

 جنس بدنه گالوانیزه

 پوشش رنگی الکترواستاتیک

 عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 ترموستات مکانیکی

 موتور آلمانی

https://narniasarma.ir/product/59/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-300-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 قابلیت نصب استیکر دارد

 قدرت موتور 1.4

A مصرف انرژی 

 

 فریزر صندوقی 400 لیتری

ای نگهداری لیتری یکی از انواع فریزر صندوقی تولید شده توسط صنایع برودتی نارنیا سرما می باشد که بر 400فریزر هایپری 

دادن محصوالت  سبد برای قرار 4تئینی، انوع بستنی و ...به کار می رود.در این فریزر صنعتی انواع مواد غذایی همچون مواد پرو

رد نظر خود را گالوانیزه رنگی می باشد که شما عزیزان می توانید استیکر یا طرح مو  تعبیه شده همچنین جنس بدنه آن از نوع

 .انتخاب کنید

لیتری 400مشخصات فریزر   

 جنس بدنه گالوانیزه

 نوع عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 جنس درب شیشه ای محدب

 نوع ترموستات مکانیکی

شست و شو قابلیت  دارد  

 قابلیت نصب استیکر دارد

 

 فریزر صندوقی 500 لیتری

https://narniasarma.ir/product/60/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C-400-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://narniasarma.ir/product/61/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-500-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 
زرگ و محسوب می شود، در هایپر مارکت ها، فروشگاه و سوپر مارکت های ب لیتری که نوعی فریزر صنعتی 500فریزر صندوقی 

دوقی کوچک بسیار کاربردی است و جنس درب های آن از نوع سکوریت یا نشکن بوده که به شکل محدب می باشد.این فریزر صن

 .ه کار می رودب… فست فود ها و  برای خنک نگه داشتن آب معدنی، بستنی، نگه داری غذاهای نیمه آماده مانند برخی  فروشگاهی

یلیتر 500مشخصات فریزر   

 جنس بدنه گالوانیزه

 نوع عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 جنس درب شیشه ای محدب

 نوع ترموستات مکانیکی

شست و شو قابلیت  دارد  

 قابلیت نصب استیکر دارد

 

 فریزر صندوقی 600 لیتری

ی باشد که ملیتری  600یکی از پر طرفدارترین فریزر های صندوقی تولید شده توسط صنایع برودتی نارنیا سرما، فریزر صندوقی 

ی واد غذایسبد است.این فریرز صنعتی برای نگهداری انواع م 6در هایپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ کاربرد دارد و دارای 

 .همچون:انواع بستنی ها و همینطور سبزی، گوشت و مرغ، محصوالت لبنی و ... به کار می رود

لیتری 600مشخصات فریزر   

https://narniasarma.ir/product/62/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-600-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%A8


 جنس بدنه گالوانیزه

 نوع عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 جنس درب شیشه ای محدب

 نوع ترموستات مکانیکی

شست و شو قابلیت  دارد  

 نوع عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 قابلیت نصب استیکر دارد

  

 فریزر صندوقی 650 لیتری

 
 ذایی از جملهن و منجمد کردن انواع مواد غلیتری نوعی فریزر صنعتی می باشد که برای خنک نگهداشت 650فریزر صندوقی 

 18تا منفی  15ن منفی گوشت، میگو، بستنی، غذاهای نیمه آماده و ... مورد استفاده قرار می گیرد.دمای این فریزر صندوقی، بی

 درجه سانتیگراد می باشد.

لیتری 650مشخصات فریزر   

 جنس بدنه گالوانیزه

 نوع عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

https://narniasarma.ir/product/63/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9-650-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 جنس درب شیشه ای محدب

 نوع ترموستات مکانیکی

شست و شو قابلیت  دارد  

 نوع عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان

 قابلیت نصب استیکر دارد

 


