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Oferta na minibary
Minibar to więcej wygody dla gości Państwa hotelu, pensjonatu lub ośrodka wypoczynkowego.
Przestawne półki w minibarze umożliwiają dowolne urządzenie wnętrza.
Charakterystyczne dla minibarów hotelowych jest ich wyposażenie standardowe i dodatkowe,
np. drzwi otwierane lewostronnie zamiast prawostronnie, dodatkowy zawias umożliwiający
zabudowanie minibaru w szafce, szklane drzwi, wyżej wspomniane przestawne półki i
oświetlenie.

Minibary termoelektryczne
Minibary tego rodzaju są chłodzone modułem termoelektrycznym, bez użycia freonu. W ich
budowie nie znajduje zastosowania kompresor, minibary nie wytwarzają też drgań. Ich dużą
zaletą jest niski poziom hałasu (30 dBA).
Termoelektryczny układ chłodzenia, zwany też efektem Peltiera, jest półprzewodnikową metodą
przekazywania ogrzewania dzięki użyciu różnych półprzewodników. Cały układ zawiera moduł
półprzewodnikowy, wewnętrzny i zewnętrzny wymiennik ciepła. Wynikiem działania tego układu
jest idealna komora chłodnicza. Zakres temperatury chłodzenia minibarów termoelektrycznych
to 5-15 °C.

Minibary termoelektryczne z drzwiami standardowymi
HTM T 30-03 FD : 30 litrów
Wymiary: 475x380x445 mm
Cena netto 444,00 zł
HTM T 40-02 FD : 40 litrów
Wymiary: 545x405x445 mm
Cena netto 454,90 zł
HTM T 24-01 FD : 24 litry
Wymiary: 475x380x380 mm
Cena netto 484,70 zł
HTM T 30-02 FD : 30 litrów
Wymiary : 475x380x445 mm
Cena netto 499,90 zł
HTM T 40-01 FD : 40 litrów
Wymiary : 545x405x445 mm
Cena netto 515,70 zł

Podane ceny obowiązują przy ilości zamówienia powyżej 10 szt. i są cenami
netto, VAT 23%.
Termin realizacji około 3-4 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia i
wpłacenia zaliczki w wysokości 35% wartości na podstawie faktury proforma.
Dokładny termin realizacji będzie ustalany po złożeniu zamówienia
Warunki dostawy: na koszt odbiorcy, na terenie Warszawy gratis.
Warunki także do indywidualnej negocjacji.
Oferta ważna do czasu zmian cen przez producenta.
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