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سال سابقه در زمینه تولید محصوالت  ۲۵با بیش از  صنایع برودتی اورست

سرمایشی، گرمایشی و کافی شاپی، همواره در خدمت شما عزیزان است تا با به 

کار گیری نیرو های مجرب در زمینه تولید و استفاده از بهترین مواد اولیه، 

متریال  اسب را خدمت شما عزیزان عرضه کندمحصول با کیفیت و قیمت من

استفاده شده در تمامی دستگاه های برند اورست، از شرکت های معتبر جهان وارد 

از جمله محصوالت شرکت اورست فریزر صندوقی می باشد که برای  می شوند. 

 شما در متن زیر ذکر کرده ایم.

 فریزر صندوقی خانگی

 

https://everestboroodat.com/product/39/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-260-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1


 

  

 

دارای دو محفظه ی جدا از هم می باشد که هر کدام از این  فریزر صندوقی خانگی

در منزل، دفاتر کار  فریزر صندوقیمحفظه ها دارای درب جداگانه می باشند. این 

و سوپرمارکت و فروشگاه های موادغذایی کوچک استفاده می شود. این فریزر 

 .صندوقی خانگی دارای قفل و کلید می باشد

 گالوانیزه جنس بدنه

 درجه منفی  دما

 مکانیکی ترموستات

 اسب بخار ¼ قدرت موتور

 لیتر  گنجایش

 لیتر فریزر صندوقی 

 

https://everestboroodat.com/product/41/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C


 

  

 

 

لیتری امروزه در سوپر مارکت ها، فستفود ها و ... که  ۳۰۰فریزر صندوقی هایپر

حجم کمی برای قرار گیری فریزر دارند، استفاده می شود. این فریزر های 

صندوقی به فریزر بستنی، فریزر مرغ و فریزر پروتئینی نیز شناخته شده اند. 

رای درب شیشه ای از نوع فریزر صندوقی تولید شده در صنایع برودتی اورست دا

 سکوریت )نشکن( می باشد.

 گالوانیزه جنس بدنه

 درجه منفی  دما

 مکانیکی ترموستات

 اسب بخار/ قدرت موتور

 مصرف انرژی

 لیتری 500فریزر صندوقی

 

https://everestboroodat.com/product/43/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C-500-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1


 

  

 

یکی از پرمتقاضی ترین حجم فریزر صندوقی  لیتر ۵۰۰فریزر صندوقی هایپر 

عایق بندی این محصول تزریق فوم پلی یورتان می باشد، از این رو از می باشد، 

انرژی صرفه جویی می  اتالف برودت جلوگیری کرده و در نتیجه در مصرف

 شود.

 طرح قدیمفریزر صندوقی 

 

 گالوانیزه جنس بدنه

 درجه منفی  دما

 مکانیکی ترموستات

 اسب بخار/ قدرت موتور

 مصرف انرژی

 

https://everestboroodat.com/product/46/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8

