
O melhor da 
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passa por aqui!
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Refrigeração
Catálogo



Excelente Desempenho, 
Praticidade e Segurança. 
Seu projeto está aqui!

Cliente atendidos

Desde 1972 a Vinox atua em diversos 

segmentos, entre eles restaurantes, hospitais e 

hotelaria. Nossos equipamentos são 

projetados para atender as necessidades e 

exigências do mercado nacional e 

internacional, assegurando o seu investimento 

os mais expressivos resultados. Os produtos 

Vinox são fabricados dentro de rigorosos 

padrões de qualidade e obedecendo as 

normas do setor industrial e de 

manufaturados em aço inox. 

Ser a melhor empresa de estudo, 

consultoria, projeto, fabricação, 

instalação e montagem de cozinhas 

profissionais e artefatos de aço 

inoxidável em geral. Atendendo às 

expectativas dos nossos clientes e de 

nossos acionistas, contribuindo com 

o desenvolvimento econômico 

sustentado do nosso país, dentro dos 

princípios éticos e cristão.

Conheça onde tem produtos VINOX

Nossa missão:

www.vinoxcozinhas.com.br
Para saber mais acesse nosso site
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Pass through 
Refrigerado em aço inox

Refrigerador vertical
em aço inox

- Pass through refrigerado com 
revestimento externo e dobradiças 
pivotantes em aço inoxidável tipo 
AISI 304;
- Revestimento interno e externo 
em chapa de aço inoxidável do tipo 
AISI 304 18/8;
- Dotado de prateleiras gradeadas;
- Isolamento térmico em 
poliuretano injetado, evaporador 
estático em tubos de cobre com 
aletas de alumínio;
- Estrutura de base e pés em aço 
inoxidável AISI 304, com sapatas 
niveladoras em polipropileno;
- Equipado com portas executada 
em aço inoxidável do tipo AISI 304 
18/8;
* Voltagem:  220 volts, 1/4 CV.

- Refrigerador comercial com gabinete 
executado em chapa de aço inoxidável tipo AISI 
304 18/8 de 1,2mm de espessura e revestimento 
interno em chapa de aço inoxidável, isolamento 
térmico com poliuretano injetado, dotado de 
prateleiras intermediárias do mesmo material;
- Conjunto frigorifico instalado na parte superior 
do gabinete composto de unidade 
condensadora, evaporador de ar forçado com 
tubos de cobre eletrolíticos e aletas em 
alumínio, com controle automático de 
temperatura. 

Balcão frigorífico
em aço inox

Balcão expositor para barril de chopp

- Refrigerador Horizontal Balcão Frigorífico, tampo superior 
em aço inox;
- Gabinete executado em chapa de aço inoxidável tipo AISI 
304 18/8 de 1,2mm de espessura;
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável;
- Isolamento térmico com poliuretano injetado, dotado de 
prateleiras intermediárias do mesmo material;
- Conjunto frigorifico instalado na parte superior do 
gabinete composto de unidade condensadora, evaporador 
de ar forçado com tubos de cobre eletrolíticos e aletas em 
alumínio, com controle automático de temperatura. 

- Balcão para barril de chop executado em chapa de aço 
inoxidável tipo AISI 304 18/8;  
- Tampo superior executado em chapa de aço inoxidável, 
com furo para chopeira;
- Dotado de portas inox com ima;
- Unidade condensadora hermética;
- Evaporador de ar, com ventilador;
- Temperatura de trabalho: - 5ºC a 0ºC;
- Controlador para timer digital;
- Dotado de rodízios giratórios.

Pista refrigerada
em aço inox

- Pista fria de embutir executada em chapa 
de aço inoxidável do tipo AISI 304 18/8;
- Dotado de protetor de saliva em vidro retop 
apoiada em montantes de tubo de aço inox, e 
esteira em aço inox; 
- Composto de unidade condensadora, 
evaporador de ar forçado com tubos 
eletrolíticos e aletas em alumínio, com 
controle automático da temperatura. 

Balcões Frigoríficos, Refrigeradores, 
Freezers, Pass Thrus e Câmara Frigoríficas

Resistentes, duráveis e modulares os refrigeradores e freezers horizontais Vinox são 
fabricados em aço inoxidável. Refrigeração

www.vinoxcozinhas.com.br
Para saber mais acesse nosso site

Câmara frigorifica 
em poliuretano

- Fabricada em 
poliuretano Banco 
externo e interno.

Câmara frigorifica 
em aço inox
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