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Wszystkie lady posiadają wyjmowane hartowane szyby czołowe, 
podzielone w zależności od długości urządzenia na dwie lub trzy 
części. Zastosowanie tego rodzaju szyb pozwala na łatwe ich wyjęcie  
i utrzymanie ekspozycji w należytej czystości.
All counters have removable front panes partitioned into 
two or three sections depending on the length of the device. 
Such panes are easily removable and allow 
to keep the exposition in appropriate state.

Wszystkie lady od strony obsługi 
posiadają pojemne przechowalniki 
wykończone blachą nierdzewną  
w wersji standardowej.  
Istnieje możliwość podziału 
przechowalnika na dwie równe 
części.
All counters are equipped 
with capacious storage without steps 
at service side covered 
with stainless steel 
(standard version). 
The storage
can be divided into two 
equal parts.

Możliwe jest wykonanie półki 
frontowej od strony klienta  
z profili nierdzewnych.
On request we manufacture  
a customer shelf made of stainless 
steel profiles.

Możliwe jest zamontowanie  
kół jezdnych.
On request we manufacture the devices 
on wheels.

lata gwarancji bez dodatkowych opłat  
po rejestracji na stronie internetowej.2

Utrzymanie skraplacza w czystości 
gwarantuje długoletnią,  
bezawaryjną eksploatację  
lad chłodniczych.
Keeping the condenser clean  
guarantees long-term  
and failure-free operating  
of refrigerated counters.

Możliwe jest wykonanie 
półki wydawczej klienta 
z blachy nierdzewnej.
On request we manufacture 
a cash shelf made  
of stainless steel.
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Możliwe jest zamontowanie gniazda 
elektrycznego.

On request we manufacture an electric 
socket.

Część ekspozycyjna wykonana jest 
z blachy nierdzewnej polerowanej. 

Można podzielić ją przegrodą 
szklaną (stałą) lub z pleksi (ruchomą). 

Dodatkowo można zamontować 
półkę szklaną (niechłodzoną).

The exposition part is made of polished 
stainless steel. 

It can be divided by means of a fixed 
glass partition or a movable plastic 

partition. Additionally on request  
we manufacture a glass shelf 

(not cooled).

Możliwe jest wykonanie lady  
z wymuszonym obiegiem powietrza 

oraz funkcją osuszania szyb  
(bez komory przechowalniczej, część 

ekspozycyjna obniżona o 12 cm).
On request we manufacture refrigerated 

counters with forced air circulation 
system and drainage system for panes 
(no storage, exposition is 12 cm lower).

Wszystkie urządzenia chłodnicze posiadają 
wyłącznie szkło hartowane

All panes are made of tempered glass

Możliwe jest wykonanie blatu 
roboczego z granitu.
On request we manufacture 
a granite worktop.

Możliwe jest wykonanie 
półki wydawczej klienta 
z blachy nierdzewnej.
On request we manufacture 
a cash shelf made  
of stainless steel.

Możliwe jest zamontowanie 
automatycznego 

odparowania skroplin.
On request we manufacture 

automatic condensate 
evaporation system.



4

długość całkowita total length 122, 137, 152, 179, 201 cm

szerokość całkowita total width 82, 90, 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 43, 51, 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 290 ÷ 450 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

* w standardowym wykonaniu / standard

Lady można wnieść przez drzwi o szerokości 90, 105 cm po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm.
It is possible to carry counters through door of width 90, 105 cm after panes  dismantling through door of width 80 cm.

tempered 
glass

szkło 
hartowane

Lada chłodnicza z szybą prostą
Refrigerated counter with straight pane
L-A/…/82, 90, 107

Podstawowe 
Kolory Lad
Optional Colours
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długość całkowita total length 122, 137, 152, 179, 201 cm

szerokość całkowita total width 82, 90, 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 43, 51, 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 290 ÷ 450 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

* w standardowym wykonaniu / standard

lata gwarancji bez dodatkowych opłat  
po rejestracji na stronie internetowej.2

Lada chłodnicza z szybą prostą, nierdzewnym blatem 
oraz bokami z PS-HIPS

Refrigerated counter with straight pane, 
stainless steel worktop and PS-HIPS sides

L-A1/…/82, 90, 107

www.rapa.lublin.pl
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długość całkowita total length 122, 137, 152, 179, 201 cm

szerokość całkowita total width 82, 90, 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 43, 51, 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 290 ÷ 450 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

Podstawowe 
Kolory Lad
Optional Colours

* w standardowym wykonaniu / standard

szkło 
hartowane

Lada chłodnicza z szybą prostą, nierdzewnym blatem, 
bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową, 

osłoną stopek, podświetleniem LED
oraz korpusem w kolorze

Refrigerated counter with straight pane, stainless steel worktop, 
polyurethane foam sides, legs protection, LED lighted bottom

and colour corps
L-A3/…/107

Lada chłodnicza z szybą prostą, nierdzewnym blatem, 
bokami z PS-HIPS, osłoną stopek, 
podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze 
Refrigerated counter with straight pane, stainless steel worktop, 
PS-HIPS sides, legs protection, LED lighted bottom  
and colour corps
L-A2/…/82, 90, 107
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długość całkowita total length 125, 140, 155, 182, 204 cm

szerokość całkowita total width 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 290 ÷ 450 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

* w standardowym wykonaniu / standard

tempered 
glass

szkło 
hartowane

www.rapa.lublin.pl

Lada chłodnicza z szybą prostą, nierdzewnym blatem, 
bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową, 

osłoną stopek, podświetleniem LED
oraz korpusem w kolorze

Refrigerated counter with straight pane, stainless steel worktop, 
polyurethane foam sides, legs protection, LED lighted bottom

and colour corps
L-A3/…/107

lata gwarancji bez dodatkowych opłat  
po rejestracji na stronie internetowej.2
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długość całkowita total length 79, 122, 137, 152, 179, 201 cm

szerokość całkowita total width 90, 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 62, 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 51, 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 290 ÷ 450 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

szkło 
hartowane

Lady można wnieść przez drzwi o szerokości 90, 105 cm po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm.
It is possible to carry counters through door of width 90, 105 cm after panes  dismantling through door of width 80 cm.

Lada chłodnicza z szybą giętą
Refrigerated counter with curved pane
L-B/…/90, 107

Podstawowe 
Kolory Lad
Optional Colours

* w standardowym wykonaniu / standard
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długość całkowita total length 79, 122, 137, 152, 179, 201 cm

szerokość całkowita total width 90, 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 62, 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 51, 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 290 ÷ 450 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

tempered 
glass

szkło 
hartowane

Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem 
oraz bokami z PS-HIPS

Refrigerated counter with curved pane, 
stainless steel worktop and PS-HIPS sides

L-B1/…/90, 107

lata gwarancji bez dodatkowych opłat  
po rejestracji na stronie internetowej.2

* w standardowym wykonaniu / standard
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długość całkowita total length 79, 122, 137, 152, 179, 201 cm

szerokość całkowita total width 90, 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 62, 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 51, 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 290 ÷ 450 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

* w standardowym wykonaniu / standard

Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem,  
bokami z PS-HIPS, osłoną stopek, podświetleniem LED 
oraz korpusem w kolorze
Refrigerated counter with curved pane, stainless steel worktop, 
PS-HIPS sides, legs protection, LED lighted bottom
and colour corps
L-B2/…/90, 107

szkło 
hartowane
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długość całkowita total length 82, 125, 140, 155, 182, 204 cm

szerokość całkowita total width 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 62, 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 290 ÷ 450 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

* w standardowym wykonaniu / standard

Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem,  
bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową, 

osłoną stopek, podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze
Refrigerated counter with curved pane, stainless steel worktop, 

polyurethane foam sides, legs protection, LED lighted bottom
and colour corps

L-B3/…/107

lata gwarancji bez dodatkowych opłat  
po rejestracji na stronie internetowej.2tempered 

glass

szkło 
hartowane
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Podstawowe 
Kolory Lad
Optional Colours

długość całkowita total length 79, 122, 137, 152, 179, 201 cm

szerokość całkowita total width 90, 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 62, 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 51, 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 310 ÷ 510 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

Lady można wnieść przez drzwi o szerokości 90, 105 cm po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm.
It is possible to carry counters through door of width 90, 105 cm after panes  dismantling through door of width 80 cm.

Lada chłodnicza z szybą giętą  
oraz podświetlanym spodem
Refrigerated counter with curved pane and lighted bottom
L-C/…/90, 107

szkło 
hartowane

* w standardowym wykonaniu / standard



13

długość całkowita total length 79, 122, 137, 152, 179, 201 cm

szerokość całkowita total width 90, 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 62, 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 51, 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

asprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 310 ÷ 510 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

www.rapa.lublin.pl

Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem,  
podświetlanym spodem, osłoną stopek 

oraz bokami z PS-HIPS 
Refrigerated counter with curved pane, stainless steel worktop, 

lighted bottom, legs protection and PS-HIPS sides
L-D/…/90, 107

tempered 
glass

szkło 
hartowane

lata gwarancji bez dodatkowych opłat  
po rejestracji na stronie internetowej.2

* w standardowym wykonaniu / standard
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długość całkowita total length 82, 125, 140, 155, 182, 204 cm

szerokość całkowita total width 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 62, 114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 68 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 310 ÷ 510 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem,  
podświetlanym spodem, osłoną stopek,  
bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową  
oraz korpusem w kolorze
Refrigerated counter with curved pane, stainless steel worktop, 
lighted bottom, legs protection, polyurethane foam sides
and colour corps
L-D3/…/107

Podstawowe 
Kolory Lad
Optional Colours

* w standardowym wykonaniu / standard
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długość całkowita total length 80, 123, 138, 153, 180, 202 cm

szerokość całkowita total width 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 71, 114, 129, 144, 171, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 65 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 290 ÷ 450 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem,
bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową, 

osłoną stopek, podświetleniem LED  
oraz korpusem w kolorze

Refrigerated counter with curved pane, stainless steel worktop,
polyurethane foam sides, legs protection, LED lighted bottom

and colour corps
L-E/…/107

www.rapa.lublin.pl

lata gwarancji bez dodatkowych opłat  
po rejestracji na stronie internetowej.2

* w standardowym wykonaniu / standard
* w standardowym wykonaniu / standard
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długość całkowita total length 71, 114, 129, 144, 171, 194 cm

szerokość całkowita total width 107 cm

wysokość height 122 cm

długość ekspozycji length of the exposition 71, 114, 129, 144, 171, 194 cm

szerokość ekspozycji width of the exposition 65 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres temperatury scope of temperature +1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy  refrigerant R-507

sprężarka  compressor Cubigel (Elektrolux)

moc znamionowa *  power * 290 ÷ 450 W

odszranianie  defrosting automatyczne / automatic

Moduł przeznaczony do łączenia w ciągi z szybą giętą,
nierdzewnym blatem, osłoną stopek,  
podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze
Module designed to be joined in series lines with curved pane,
 stainless steel worktop, legs protection, led lighted bottom
and colour corps
E/…/107

* w standardowym wykonaniu / standard

Podstawowe 
Kolory Lad
Optional Colours
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* w standardowym wykonaniu / standard

PRZYKŁADOWE LADY
I ŁĄCZONE MODUŁY MODELU „E”

Type „E” refrigerated counters and joined modules

www.rapa.lublin.pl
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PRZYSTAWKI KASOWE
Counter Cash Base

Dostępne są również przystawki kasowe do lad chłodniczych typu: L-A2, L-A3, L-B2, L-B3, L-D3.

Przystawka Kasowa P-A, A1, B, B1/100
Counter Cash Base P-A, A1, B, B1/100

Przystawka Kasowa Narożna Zewnętrzna 
P-A, A1, B, B1/NZ/50
Corner Counter Cash Base Exterior 
P-A, A1, B, B1/NZ/50

Przystawka Kasowa Narożna Wewnętrzna
P-A, A1, B, B1/NW/50
Corner Counter Cash Base Interior
P-A, A1, B, B1/NW/50

Przystawka Kasowa
P-E/... /107
Counter Cash Base
P-E/... /107

Przystawka Kasowa Narożna Zewnętrzna 
P-C, D/NZ/50
Corner Counter Cash Base Exterior 
P-C, D/NZ/50

Przystawka Kasowa Narożna Wewnętrzna
P-C, D/NW/50
Corner Counter Cash Base Interior P-C, D/NW/50

Przystawka Kasowa P-C, D/100
Counter Cash Base P-C, D/100
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Przystawka Kasowa Narożna Zewnętrzna 
P-C, D/NZ/50
Corner Counter Cash Base Exterior 
P-C, D/NZ/50

Przystawka Kasowa Narożna Wewnętrzna
P-C, D/NW/50
Corner Counter Cash Base Interior P-C, D/NW/50

PRZYKŁADOWE LADY CHŁODNICZE
Z PRZYSTAWKAMI KASOWYMI

Refrigerated counters with counter cash base

www.rapa.lublin.pl
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PRZYKŁADOWE LADY CHŁODNICZE
Z PRZYSTAWKAMI KASOWYMI
Refrigerated counters with counter cash base
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szerokość width 102, 139 cm

głębokość depth 89 cm

wysokość height 146 cm

Wymiary ekspozycji / Exposition dimensions

półka shelf 38x93; 38x130 cm

ekspozycja dolna
bottom  
exposition

51x93; 51x130 cm

rozstaw półek shelves spacing 3x18 + 1x24 cm

zasilanie power supply 230 V

zakres
temperatury

scope  
of temperature

+5 ÷ +15 ºC

czynnik chłodniczy refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 663 / 719 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

Witryna chłodnicza cukiernicza
Confectionery display case

C-B/…/89

Opcje wykończeń:
1.  Wykończenie tworzywem PS-HIPS w ośmiu kolorach (biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, szary, czarny).
2.  Wykończenie płytą laminowaną (kolory płyt dostępne na stronie www.rapa.lublin.pl lub inny kolor z palety KRONOSPAN na zamówienie, 

panel środkowy z tworzywa PS-HIPS w ośmiu kolorach jak wyżej).
Finishing options:
1.  Finishing with PS-HIPS available in eight colours (white, yellow, orange, red, green, blue, grey, black). 
2.  Finishing with laminated board (the colours of boards area available at our webside: www.rapa.lublin.pl, on reqest other colours  

of KRONOSPAN range are available, middle front panel made of PS-HIPS in eight colours as above mentioned).
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Szafy chłodnicze
Refrigerators

lata gwarancji bez dodatkowych opłat  
po rejestracji na stronie internetowej.2

Dodatkowe wyposażenie rejestrator temp. USB.
Additional equipment USB Temperature Recorder.

Utrzymanie skraplacza w czystości 
gwarantuje długoletnią bezawaryjną 
eksploatację urządzenia 
chłodniczego.
Keeping the condenser clean 
guarantees long term 
and failure-free operaiting 
of refrigerator.

Możliwe jest zamontowanie 
automatycznego  
odparowywania skroplin.
On request we manufacture  
automatic condensate  
evaporation system.

Możliwe jest zamontowanie 
wentylatora wymuszonego 
obiegu powietrza.
On request we manufacture 
devices with forced air  
circulation system.

Szafy wyposażone są 
w 5 lub 10 półek standardowych. 
Opcjonalnie istnieje możliwość 
zamontowania półek 
z gęstą siatką.
The refrigerators have 5 or 10 standard shelves, 
optional on request 5 or 10 shelves  
with dense grid.

Możliwe jest wykonanie szaf  
chłodniczych w 4 klasie klimatycznej.
On request we manufacture refrigerators  
in 4th climatic class.
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Możliwe jest zamontowanie zamka w drzwiach 
standardowych oraz przesuwnych.
On request we manufacture standard 

and slide doors with key lock.

Możliwe jest malowanie 
urządzeń w kolorach 

palety RAL.
On request we paint our 

devices in the RAL colour.

Możliwe jest zamontowanie  
filtra przeciwpyłkowego.

On request we manufacture 
Dust Protection Filter.

Możliwe jest zamontowanie 
kół jezdnych.

On request we manufacture 
the devices on the wheels.

Możliwa jest zmiana kierunku otwierania drzwi.
It is possible to change the door opening direction.

Możliwe jest zamontowanie nierdzewnych 
nóg regulowanych.

On request we manufacture refrigerators 
with stainless steel adjustable legs.

Możliwe jest wykonanie szaf  
w całości lub w części 
z blachy nierdzewnej.

On request we manufacture the 
refrigerators made partially 
or whole of stainless steel.

www.rapa.lublin.pl
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Szafy chłodnicze zapleczowe
Storage refrigerators
SCh-Z...

szerokość width 62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 449, 535, 621 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 280 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość width
2x50,5; 2x60,5; 
2x70,5 cm

głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 898, 1070, 1242 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel   
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 400 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

* w standardowym wykonaniu / standard

Szafa chłodnicza zapleczowa, pojedyncza
Storage refrigerator, single
SCh - Z 625, 725, 825

Szafa chłodnicza zapleczowa, podwójna
Storage refrigerator, double
SCh - Z 1200, 1400, 1600

Możliwe jest zamontowanie wentylatora 
wymuszonego obiegu powietrza.
On request we manufacture the devices with forced air  
circulation system.
Możliwe jest wykonanie szaf chłodniczych w 4 klasie 
klimatycznej.
On request we manufacture the refrigerators in 4th 
climatic class.
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Szafa chłodnicza zapleczowa, podwójna
Storage refrigerator, double
SCh - Z 1200, 1400, 1600

szerokość width 62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność 
użytkowa

usable capacity 449, 535, 621 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa *

power * 280 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość width
2x50,5; 2x60,5; 
2x70,5 cm

głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 898, 1070, 1242 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 400 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

Szafa chłodnicza zapleczowa z dzielonymi drzwiami, podwójna
Storage refrigerator with the divided door, double
SCh - Z 1200, 1400, 1600/3D

Szafy chłodnicze zapleczowe z dzielonymi drzwiami
Storage refrigerators with divided doors

SCh-Z…/2D i 3D

Szafa chłodnicza zapleczowa z dzielonymi drzwiami, pojedyncza
Storage refrigerator with the divided door, single
SCh - Z 625, 725, 825/2D

www.rapa.lublin.pl
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Szafa chłodnicza zapleczowa z agregatem u góry, 
podwójna
Storage refrigerator with the upper refrigerating unit, double
SCh - Z 1200, 1400, 1600/AG

szerokość width 62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 203 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 484, 577, 670 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 290 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 203 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość width
2x50,5; 2x60,5; 
2x70,5 cm

głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 968, 1154, 1340 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel   
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 420 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

* w standardowym wykonaniu / standard

Szafy chłodnicze zapleczowe z agregatem u góry
Storage refrigerators with the upper refrigerating unit
SCh-Z.../AG

Możliwe jest zamontowanie wentylatora 
wymuszonego obiegu powietrza.
On request we manufacture the devices with forced 
air circulation system.
Możliwe jest wykonanie szaf chłodniczych 
w 4 klasie klimatycznej.
On request we manufacture the refrigerators 
in 4th climatic class.

Szafa chłodnicza zapleczowa z agregatem u góry, 
pojedyncza
Storage refrigerator with the upper refrigerating unit, single 
SCh - Z 625, 725, 825/AG
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Szafa chłodnicza zapleczowa z agregatem u góry, 
podwójna
Storage refrigerator with the upper refrigerating unit, double
SCh - Z 1200, 1400, 1600/AG

Szafa chłodnicza zapleczowa z agregatem u góry, 
dzielonymi drzwiami, podwójna
Storage refrigerator with the upper refrigerating unit and the divided doors, double
SCh - Z 1200, 1400, 1600/AG/3D

szerokość width 62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 203 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność 
użytkowa

usable capacity 484, 577, 670 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa *

power * 290 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 203 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość width
2x50,5; 2x60,5; 
2x70,5 cm

głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 968, 1154, 1340 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 420 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

Szafy chłodnicze zapleczowe z agregatem u góry, 
dzielonymi drzwiami

Storage refrigerators with the upper refrigerating unit  
and divided doors    

SCh-Z…/2D i 3D
Szafa chłodnicza zapleczowa z agregatem u góry, 
pojedyncza
Storage refrigerator with the upper refrigerating unit, single 
SCh - Z 625, 725, 825/AG

Szafa chłodnicza zapleczowa z agregatem u góry, 
dzielonymi drzwiami, pojedyncza
Storage refrigerator with the upper refrigerating unit 
and the divided door, single
SCh - Z 625, 725, 825/AG/2D

www.rapa.lublin.pl
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szerokość width 82,5 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 70,5 cm
głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 621 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 420 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

szerokość width 160 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 2x70,5 cm
głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 1242 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 900 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

* w standardowym wykonaniu / standard

Szafa chłodnicza zapleczowa na pojemniki 
GN z wentylatorami, podwójna
Storage refrigerator 
for the GN containers with fans, double
SCh - GN 1600

Szafa chłodnicza zapleczowa  
na pojemniki GN z wentylatorem, 
pojedyncza 
Storage refrigerator  
for the GN containers with fan, single
SCh - GN 825

Szafy chłodnicze zapleczowe 
na pojemniki GN (1/1, 1/2, 1/3, 2/3) 
z wentylatorem
Storage refrigerators for GN 
(1/1, 1/2, 1/3, 2/3) containers 
with fan 
SCh-GN...

Możliwe jest zamontowanie półek.
Wyposażenie standardowe: wentylator, podgrzewane 
uszczelki, prowadnice na pojemniki GN
(szafy pojedyncze—10 kpl., szafy podwójne—20 kpl.)
On request we can fix shelves
Standard equipment: fan, heated door gaskets, rails for GN 
containers
(single refrigerators—10 sets, double refrigerators—20 sets)
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szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość width
2x50,5; 2x60,5; 
2x70,5 cm

głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność 
użytkowa

usable capacity 898, 1070, 1242 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa *

power * 400 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 200, 203** cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość width
2x50,5; 2x60,5; 
2x70,5 cm

głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity
898, 1070, 1242 l
968, 1154, 1340 l**

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 470 W lub 490 W**

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

Szafa chłodnicza zapleczowa, 
drzwi przesuwne

Storage refrigerator, sliding doors
SCh-ZR...

Szafy chłodnicze, przeszklone drzwi przesuwne, 
standardowe oraz z agregatem u góry
Refrigerators, glazed sliding doors, standard 

and with the upper refrigerating unit
SCh-SR…

SCh-SR…/AG

SCh - ZR 1200, 1400, 1600

SCh - SR 1200, 1400, 1600
SCh - SR 1200, 1400, 1600/AG

** SCh-SR… /AG

www.rapa.lublin.pl
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Szafy chłodnicze, przeszklone lub dzielone 
przeszklone drzwi, pojedyncze 
Refrigerators, glazed or divided glazed door, single
SCh - S 625, 725, 825  
SCh - S 625, 725, 825/2D

Szafy chłodnicze, przeszklone lub dzielone 
przeszklone drzwi, podwójne
Refrigerators, glazed or divided glazed doors, double
SCh - S 1200, 1400, 1600
SCh - S 1200, 1400, 1600/3D

szerokość width 62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość depth 72 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 449, 535, 621 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 300 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 72 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość width
2x 50,5; 2x 60,5; 
2x70,5 cm

głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 898, 1070, 1242 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 470 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

Szafy chłodnicze, 
przeszklone lub dzielone przeszklone drzwi 
Refrigerators, glazed or divided glazed door
SCh-S…
SCh-S…/2D i 3D

Możliwe jest zamontowanie wentylatora 
wymuszonego obiegu powietrza
On request we manufacture the devices with 
forced air circulation system. * w standardowym wykonaniu / standard
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Szafy chłodnicze, przeszklone lub dzielone 
przeszklone drzwi, pojedyncze 
Refrigerators, glazed or divided glazed door, single
SCh - S 625, 725, 825  
SCh - S 625, 725, 825/2D

Szafy chłodnicze z agregatem u góry, przeszklone 
lub dzielone przeszklone drzwi, podwójne 
Refrigerators with the upper refrigerating unit, 
glazed or divided glazed doors, double
SCh - S 1200, 1400, 1600/AG
SCh - S 1200, 1400, 1600/AG/3D

szerokość width 62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 203 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm

pojemność użytkowa usable capacity 484, 577, 670 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy refrigerant R-507
sprężarka compressor Cubigel (Elektrolux)
moc 
znamionowa*

power * 310 W

odszranianie defrosting automatyczne/automatic

szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 203 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm

pojemność użytkowa usable capacity 968, 1154, 1340 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy refrigerant R-507
sprężarka compressor Cubigel (Elektrolux)
moc 
znamionowa*

power * 490 W

odszranianie defrosting automatyczne/automatic

lata gwarancji bez dodatkowych opłat  
po rejestracji na stronie internetowej.2

Szafy chłodnicze z agregatem u góry,  
przeszklone lub dzielone przeszklone drzwi 

Refrigerators with the upper refrigerating unit,  
glazed or divided glazed door

SCh-S…/AG
SCh-S…/AG/2D i 3D

* w standardowym wykonaniu / standard

Szafy chłodnicze z agregatem u góry, przeszklone 
lub dzielone przeszklone drzwi, pojedyncze 
Refrigerators with the upper refrigerating unit,  
glazed or divided glazed door, single 
SCh - S 625, 725, 825/AG
SCh - S 625, 725, 825/AG/2D
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Szafa chłodnicza, dwustronnie przeszklone
drzwi (przelotowe), pojedyncza
Refrigerator, glazed door from both sides, single
SCh - 2S 625, 725, 825

szerokość width 62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość depth 72 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 449, 535, 621 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 340 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 72 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość width
2x50,5; 2x60,5; 
2x70,5 cm

głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 898, 1070, 1242 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 550 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

* w standardowym wykonaniu / standard

Szafa chłodnicza, dwustronnie przeszklone
drzwi (przelotowe), podwójna
Refrigerator, glazed doors from both sides, double
SCh - 2S 1200, 1400, 1600

Możliwe jest zamontowanie wentylatora 
wymuszonego obiegu powietrza
On request we manufacture the devices with 
forced air circulation system.

Szafy chłodnicze,  
dwustronnie przeszklone drzwi (przelotowe)
Refrigerators, glazed doors from both sides   
SCh-2S...
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Szafa chłodnicza, dwustronnie przeszklone
drzwi (przelotowe), pojedyncza
Refrigerator, glazed door from both sides, single
SCh - 2S 625, 725, 825

Szafa chłodnicza dwustronnie przeszklona,  
przesuwne drzwi od strony obsługi
Refrigerator, glazed doors from both sides with sliding doors at service side
SCh - 2SR 1200, 1400, 1600

Szafa chłodnicza dwustronnie przeszklona, 
przesuwne drzwi z obu stron
Refrigerator, glazed sliding doors from both sides
SCh - 2S2R 1200, 1400, 1600

szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 74 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość width
2x50,5; 2x60,5; 
2x70,5 cm

głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm

pojemność użytkowa usable capacity 898, 1070, 1242 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik chłodniczy refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 550 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

szerokość width 120; 140; 160 cm
głębokość depth 76 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość width
2x50,5; 2x60,5; 
2x70,5 cm

głębokość depth 62 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable capacity 898, 1070, 1242 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel 
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 550 W 

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

Szafy chłodnicze,  
dwustronnie przeszklone drzwi (przelotowe)

Refrigerators, glazed doors from both sides
SCh-2SR…

SCh-2S2R...

www.rapa.lublin.pl
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W standardowym wykonaniu szafy malowane są w jednym z siedmiu kolorów palety RAL:  
czarny 9005, niebieski 5002, zielony 6017, żółty 1021, pomarańczowy 2004, czerwony 3020, szary 7004
Standard painted in one of the RAL colours: black 9005, blue 5002, green 6017, yellow 1021, orange 2004, red 3020, grey 7004
Możliwe jest zamontowanie wentylatora wymuszonego obiegu powietrza.
On request we manufacture devices with forced air circulation system.

 

szerokość width 62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość depth 67 cm
wysokość height 200 cm
Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions
szerokość width 50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość depth 59 cm
wysokość height 150 cm
pojemność
użytkowa

usable  
capacity

449, 535, 621 l

zasilanie power supply 230 V
zakres
temperatury

scope  
of temperature

+1 ÷ +10 ºC

czynnik 
chłodniczy

refrigerant R-507

sprężarka compressor
Cubigel  
(Elektrolux)

moc 
znamionowa*

power * 300 W

odszranianie defrosting
automatyczne/
automatic

Szafa chłodnicza, dwustronnie przeszklona 
z szybą stałą od strony klienta, oświetlenie LED 
oraz z osłoną stopek
Refrigerator, glazed door from both sides with the fixed pane
at customer side, LED lighting and legs protection
SCh-2S 625, 725, 825/1D
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RP-BRP-A

REGAŁ PIEKARNICZY
Bakery shelving 

Wymiary zewnętrzne / Outside dimensions
szerokość width 64, 84, 104, 124, 144, 164, 184, 204 cm
głębokość depth 80, 100 cm
wysokość height 200 cm

powierzchnia ekspozycji surface of exposition  
1,53; 2,04; 2,55; 3,06; 3,57; 4,08; 4,59; 5,10 m2

1,65; 2,20; 2,75; 3,30; 3,85; 4,40; 4,95; 5,50 m2

moc oświetlenia power 15, 18, 30, 36, 58 W

zasilanie power supply 230 V 

Blokada osłony
z tworzywa 
do załadunku 
pieczywa
Lock cover 
for loading  
of bread

Nierdzewna
taca na okruchy
Stainless steel tray
for crumps 

www.rapa.lublin.pl

depth 80

depth 100

głębokość 80

głębokość 100
W standardowym wykonaniu szafy malowane są w jednym z siedmiu kolorów palety RAL:  
czarny 9005, niebieski 5002, zielony 6017, żółty 1021, pomarańczowy 2004, czerwony 3020, szary 7004
Standard painted in one of the RAL colours: black 9005, blue 5002, green 6017, yellow 1021, orange 2004, red 3020, grey 7004
Możliwe jest zamontowanie wentylatora wymuszonego obiegu powietrza.
On request we manufacture devices with forced air circulation system.
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Firma Rapa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w charakterystykach i wyglądzie wyprodukowanych urządzeń.  
Dlatego informacje podane w niniejszym katalogu nie są zobowiązujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Rapa Company reserve the right to make  any improvements to the charachteristic and appearance of their produced equipment. 
Therefore all the information publicized in this catalogue are not binding and cannot become an offer in the sense of Polish Civil Code.

Autoryzowany dystrybutor / Authorised distributor


