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PASSION
LUX

PARGL 1650 - 22*5L (360x165x120)

PARGL 1050 - 10*5L (360x165x120)

PARGL 1500 - 16*5L (360x165x120)

1240
1055

DIM
mm
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DAISY

VDSGL 1562 - 18*5L (360x165x120)

VDSGL 937 - 10*5L (360x165x120)

VDSGL 1250 - 14*5L  (360x165x120)

VDSGL 1875 - 20*5L (360x165x120)

1200
1070

DIM
mm
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KUBO

1300
1140

940

DIM
mm

VKBGL 1650 - 13*5L (360x165x120)

VKBGL 8506*5L (360x165x120)

VKBGL 1250 - 10*5L (360x165x120)
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E-LINE

1300
1140

900

DIM
mm

VELGL 1650 - 13*5L (360x165x120)

VELGL 850 - 6*5L (360x165x120)

VELGL 1250 - 10*5L (360x165x120)
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PLUG-IN

VPIGL 1650 - 13*5L (360x165x120)

VPIGL 850 - 6*5L (360x165x120)

VPIGL 1250 - 10*5L (360x165x120)

1280
847

DIM
mm
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Parque Industrial Guimarães - Apartado 178
4801-910 Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - http://www.jordao.com

Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos. Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação 
em julho 2014. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios que não fazem parte das especificações de série do equipamento. 
A informação contida nesta brochura não constitui uma proposta ou oferta de venda, nem vincula legal ou contratualmente a empresa fabricante 
nem os seus revendedores. Todos os dados relativos aos equipamentos são fornecidos a título meramente indicativo.
Thank you for your interest in our products.  The data presented in this brochure may be changed after its publication in July 2014.  The 
information contained in this brochure is neither a proposal nor a sale offer, nor does it bind legally or contractually the producing company 
or its reseller. All data concerning the equipment is provided as information merely.

JORDAO COOLING SYSTEMS® é um conceito integrado de soluções para a 
exposição e a conservação de produtos alimentares e bebidas da JORDÃO, 
empresa europeia líder na produção e concepção de equipamentos de 
refrigeração para superfícies comerciais de pequena, média e grande 
dimensão, para os segmentos alimentar e horeca.
A originalidade das soluções: funcionais e versáteis; o design cuidado e 
elegante, a atenção ao pormenor; o cumprimento das normas para a 
conservação e exposição de alimentos em conformidade com as directivas 
Europeias de higiene e segurança alimentar, garantem a qualidade dos 
espaços equipados com os nossos produtos.
Nestas páginas apresentamos imagens de ambientes elegantes e 
confortáveis, onde a funcionalidade e a prestação são optimizadas ao 
máximo, em função do estilo. O nosso objectivo, num mercado em contínua 
evolução e na procura de propostas tecnológicas sempre mais avançadas, é 
o de oferecer aos nossos clientes soluções completas e personalizadas, que 
pela sua versatilidade e eficiência possam satisfazer as exigências de cada 
produto e propor a resposta mais apropriada em função, serviço, exposição e 
performance.
JORDAO COOLING SYSTEMS® is an integrated concept of solutions for the 
exhibition and the conservation of food stuffs and beverages from JORDAO, 
leading European manufacturer of refrigerated equipments for commercial 
surfaces for small, medium and large retail outlets, food and hospitality segments.
The originality of its system: a wised and fine design; the attention to details; the 
observance of food conservation and display standards according to the European 
directives on food hygiene and safety;  guarantee the quality of the stores furnished 
with our equipment.
These pages show elegant and comfortable environments, in which functionality 
and performance are optimized to the most, all to the good of style. In a 
developmental global market, always on the lookout of even more high 
technological standard, our goal is to offer a complete and customized proposal, 
that with its versatility and efficiency allow us to satisfy the display needs of every 
kind of product and to suggest the most appropriate reply as function-service, 
exhibition and performance.

Asia Representative:
Fixwell Display System Co., Ltd
Unit 1401, Westlands Centre,
20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong.
tel.: +852 2811 9381
e-mail: sales@fixwell.com.hk
http://www.fixwell.com.hk


