
Model Artikl
Otevírání 

dveří
Energetická 

třída
Rozměr 

š × h × v (mm) 
Objem 

(l)
Regulace

(°C)
Chlazení

Police
Zásuv.

Rozměr polic
(mm)

Zámek 
dveří

Napětí 
(V)

Příkon 
(W)

Cena  
(bez DPH)

GCP-701
6171300 levé

C
653 × 842 
× V2040

700 +8 až -2
ventilované

(R600a)
3 
23

GN 2/1  
650 × 530

Ano 230 158
31 365 Kč

6171301 pravé 31 365 Kč

GREEN LINE
R600a a R290a přírodní chladicí plyn (Uhlovodík). Přírodní plyny jsou mnohem energeticky účinnější než ostatní chladící 
kapaliny. Minimalizují energetickou spotřebu, pomáhájí při snižování skleníkového efektu a globálního oteplování.

Od 1. 1. 2020 není možno objednávat starší „neekologické chlazení ASBER“.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporučené prodejní). Platnost akce od 2. 12. 2019 do 31. 1. 2020.   

Chladící skříň
GCP-701
Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním  
designu s dokonalou povrchovou úpravou. Zesílené stěny o tloušťce  
60 mm pro menší výkyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou 
(40 kg/m³) bez CFC, vstřikovaná pod vysokým tlakem. Robustní plné 
dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí 
zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). 
Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření, které  
minimalizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici a zavírají se automa-
ticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná 
úprava na místě. Dveře v plném provedení jsou vybaveny dveřním 
zámkem. Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení 
požadovaných teplotních parametrů. Podsvícený displej s tlačítkem  
start-stop.Na předním panelu je umístěn ”Ventilační rošt” pro kvalitní 
proudění vzduchu k chladícímu systému a zajištění tak jeho lepší  
efektivity. Bezúdržbový kondenzátor speciální konstrukce zabraňující 
vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit a snižuje spotřebu  
energie. Odvzdušňovací ventil s protikorozivní povrchovou úpravou.

od 31 365 Kč
Bez DPH

36 900 Kč
-15%



Mrazící skříň
GCN-701
Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním  
designu s dokonalou povrchovou úpravou. Zesílené stěny o tloušťce  
60 mm pro menší výkyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou 
(40 kg/m³) bez CFC, vstřikovaná pod vysokým tlakem. Robustní plné 
dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí 
zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot).
Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření, které 
minima- lizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici a zavírají  
se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou  
oboustranné, možná úprava na místě. Dveře v plném provedení jsou 
vybaveny dveřním zámkem. Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné 
a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. Podsvícený  
displej s tlačítkem start-stop. Na předním panelu je umístěn ”Ventilační 
rošt” pro kvalitní proudění vzduchu k chladícímu systému a zajištění  
tak jeho lepší efektivity.Bezúdržbový kondenzátor speciální  
konstrukce zabraňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit  
a snižuje spotřebu energie. Odvzdušňovací ventil s protikorozivní  
povrchovou úpravou.

Chladící skříň
GCP-1402
Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním  
designu s dokonalou povrchovou úpravou. Zesílené stěny o tloušťce  
60 mm pro menší výkyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou  
hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstřikovaná pod vysokým tlakem. Robustní 
plné dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou 
rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu  
a nečistot). Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé  
uzavření, které minima- lizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici  
a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou 
oboustranné, možná úprava na místě. Dveře v plném provedení jsou  
vybaveny dveřním zámkem.Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné 
a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. Podsvícený  
displej s tlačítkem start-stop. Na předním panelu je umístěn ”Ventilační 
rošt” pro kvalitní proudění vzduchu k chladícímu systému a zajištění  
tak jeho lepší efektivity. Bezúdržbový kondenzátor speciální  
konstrukce zabraňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit  
a snižuje spotřebu energie. Odvzdušňovací ventil s protikorozivní  
povrchovou úpravou.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporučené prodejní). Platnost akce od 2. 12. 2019 do 31. 1. 2020.   

Model Artikl
Otevírání 

dveří
Energetická 

třída
Rozměr 

š × h × v (mm) 
Objem 

(l)
Regulace

(°C)
Chlazení

Police
Zásuv.

Rozměr polic
(mm)

Zámek 
dveří

Napětí 
(V)

Příkon 
(W)

Cena  
(bez DPH)

GCP-1402 6171302 levé C
1318 × 842 

× V2040
1400 +8 až -2

ventilované
(R600a)

3×3 
2×23

GN 2/1  
650 × 530

Ano 230 180 55 900 Kč

Model Artikl
Otevírání 

dveří
Energetická 

třída
Rozměr 

š × h × v (mm) 
Objem 

(l)
Regulace

(°C)
Chlazení

Police
Zásuv.

Rozměr polic
(mm)

Zámek 
dveří

Napětí 
(V)

Příkon 
(W)

Cena  
(bez DPH)

GCN-701
6171304 levé

D
653 × 842 
× V2040

700 +22 až -18
ventilované

(R600a)
3 
23

GN 2/1  
650 × 530

Ano 230 352
38 165 Kč

6171305 pravé 38 165 Kč

55 900 Kč
Bez DPH

od 38 165 Kč
Bez DPH

44 900 Kč-15%



Mrazící skříň
GCN-1402
Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním  
designu s dokonalou povrchovou úpravou. Zesílené stěny o tloušťce  
60 mm pro menší výkyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou  
hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstřikovaná pod vysokým tlakem.  
Robustní plné dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale  
integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání  
sběru prachu a nečistot). Závěsy dveří s automatickým návratem  
pro dokonalé uzavření, které minima- lizují teplotní ztráty. Dveře  
mají 120° pozici a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°.  
Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná úprava na místě. Dveře  
v plném provedení jsou vybaveny dveřním zámkem. Intuitivní digitální 
ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních 
parametrů. Podsvícený displej s tlačítkem start-stop. Na předním panelu 
je umístěn ”Ventilační rošt” pro kvalitní proudění vzduchu k chladícímu 
systému a zajištění tak jeho lepší efektivity. Bezúdržbový kondenzátor 
speciální konstrukce zabraňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba 
čistit a snižuje spotřebu energie.Odvzdušňovací ventil s protikorozivní 
povrchovou úpravou.

Model Artikl
Otevírání 

dveří
Energetická 

třída
Rozměr 

š × h × v (mm) 
Objem 

(l)
Regulace

(°C)
Chlazení

Police
Zásuv.

Rozměr polic
(mm)

Zámek 
dveří

Napětí 
(V)

Příkon 
(W)

Cena  
(bez DPH)

GCN-1402 6171306 levé D
1318 × 842 

× V2040
1400 -18 až -22

ventilované
(R600a)

3×3 
2×23

GN 2/1  
650 × 530

Ano 230 641 69 900 Kč
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R600a a R290a přírodní chladicí plyn (Uhlovodík)

Přírodní plyny jsou mnohem energeticky účinnější
než ostatní chladící kapaliny. Minimalizují energetickou
spotřebu, pomáhájí při snižování skleníkového
efektu a globálního oteplování.

Dokonalá teplotní konzistence s inovativním
prouděním vzduchu, která obklopuje potraviny
a zajišťuje jejich správnou ochranu.

Inteligentní systém cirkulace vzduchu

Standardně jsou dodávány nohy z nerezové oceli.
Výška nohou může být individuálně nastavena
(125 mm - 200 mm), což umožňuje pohodlné čištění
pod spotřebičem. Nožní pedál a kolečka jsou
k dispozici za příplatek.

Výškově nastavitelné nerezové nohy

Skříně Green line

Zaručuje výjimečnou dlouhodobou izolaci
a úsporu energie v každé skříni. Neobsahuje CFC,
polyuretan s vysokou hustotou (40 kg/m³) izolace
vstřikovaný pod vysokým tlakem.

Izolace - tloušťka 60 mm

Odtokový otvor ve dně komory

Prolisovaný odtokový otvor umístěný ve spodní
části komory speciálně navržen tak, aby bylo čištění
rychlejší a jednodušší. Optimální pro zajištění
vysoké hygieny.

Komponenty s vysokou účinností

Kompresory s nízkým obsahem energie, velké
výparníky s vysoce výkonnými elektronickými
ventilátory minimalizují zvýšení teploty,
snížení spotřeby energie.

Vnitřní LED osvětlení komory

LED osvětlení interiéru skříně s nízkou spotřebou
energie. Standardně použito na displeji skříně
a volitelně v nerezových dveřích skříně.

Komponenty s vysokou 
účinností
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Přírodní plyny jsou mnohem energeticky účinnější
než ostatní chladící kapaliny. Minimalizují energetickou
spotřebu, pomáhájí při snižování skleníkového
efektu a globálního oteplování.

Dokonalá teplotní konzistence s inovativním
prouděním vzduchu, která obklopuje potraviny
a zajišťuje jejich správnou ochranu.

Inteligentní systém cirkulace vzduchu

Standardně jsou dodávány nohy z nerezové oceli.
Výška nohou může být individuálně nastavena
(125 mm - 200 mm), což umožňuje pohodlné čištění
pod spotřebičem. Nožní pedál a kolečka jsou
k dispozici za příplatek.

Výškově nastavitelné nerezové nohy

Skříně Green line

Zaručuje výjimečnou dlouhodobou izolaci
a úsporu energie v každé skříni. Neobsahuje CFC,
polyuretan s vysokou hustotou (40 kg/m³) izolace
vstřikovaný pod vysokým tlakem.

Izolace - tloušťka 60 mm

Odtokový otvor ve dně komory

Prolisovaný odtokový otvor umístěný ve spodní
části komory speciálně navržen tak, aby bylo čištění
rychlejší a jednodušší. Optimální pro zajištění
vysoké hygieny.

Komponenty s vysokou účinností

Kompresory s nízkým obsahem energie, velké
výparníky s vysoce výkonnými elektronickými
ventilátory minimalizují zvýšení teploty,
snížení spotřeby energie.

Vnitřní LED osvětlení komory

LED osvětlení interiéru skříně s nízkou spotřebou
energie. Standardně použito na displeji skříně
a volitelně v nerezových dveřích skříně.

Výškově nastavitelné  
nerezové nohy
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R600a a R290a přírodní chladicí plyn (Uhlovodík)

Přírodní plyny jsou mnohem energeticky účinnější
než ostatní chladící kapaliny. Minimalizují energetickou
spotřebu, pomáhájí při snižování skleníkového
efektu a globálního oteplování.

Dokonalá teplotní konzistence s inovativním
prouděním vzduchu, která obklopuje potraviny
a zajišťuje jejich správnou ochranu.

Inteligentní systém cirkulace vzduchu

Standardně jsou dodávány nohy z nerezové oceli.
Výška nohou může být individuálně nastavena
(125 mm - 200 mm), což umožňuje pohodlné čištění
pod spotřebičem. Nožní pedál a kolečka jsou
k dispozici za příplatek.

Výškově nastavitelné nerezové nohy

Skříně Green line

Zaručuje výjimečnou dlouhodobou izolaci
a úsporu energie v každé skříni. Neobsahuje CFC,
polyuretan s vysokou hustotou (40 kg/m³) izolace
vstřikovaný pod vysokým tlakem.

Izolace - tloušťka 60 mm

Odtokový otvor ve dně komory

Prolisovaný odtokový otvor umístěný ve spodní
části komory speciálně navržen tak, aby bylo čištění
rychlejší a jednodušší. Optimální pro zajištění
vysoké hygieny.

Komponenty s vysokou účinností

Kompresory s nízkým obsahem energie, velké
výparníky s vysoce výkonnými elektronickými
ventilátory minimalizují zvýšení teploty,
snížení spotřeby energie.

Vnitřní LED osvětlení komory

LED osvětlení interiéru skříně s nízkou spotřebou
energie. Standardně použito na displeji skříně
a volitelně v nerezových dveřích skříně.

Izolace - tloušťka 60 mm
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ČČAASS  PPOOTTŘŘEEBBNNÝÝ
KK  OODDMMRRAAŽŽEENNÍÍ

HORKÝ PLYN
ODMRAŽENÍ

ELEKTRICKÝ
OHŘEV
ODMRAŽENÍ

Skříně Asber Green line používají až o 65 % méně energie než *
standardní skříně.

65% celkových úspor

* Označení je v souladu s delegovaným nařízením (UE) 2015/1094 z 5. května 2015.

Digitální intuitivní ovládání pro snadnou úpravu potřebných parametrů teploty.
Zajišťuje nejvyšší kvalitu a nejlepší uchování jídla v požadované teplotě.

Intuitivní digitální ovládání

Integrovaná nerezová rukojeť

Ergonomická dokonale integrovaná robustní rukojeť umístěná po celé délce
dveří zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot).

Prolisované zásuvy se zaoblenými hranami pro pohodlnější a bezproblémové
čištění. Umístění a nastavení polohy roštů je také jednodušší než kdy jindy.
Drátěné plastem potahované rošty umožňují uskladnění různých druhů
surovin o max. nosnosti až 40 kg.

Prolisované zásuvy, robustní drátěné mřížky

Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru,
namísto topných prvků, čímž se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje
se doba odmrazování na polovinu. V důsledku toho nejsou potraviny vystavovány
škodlivým výkyvům teplot.

Automatické odtávání namražené vody

Závěsy dveří s automatickým návratem pro perfektní uzavření minimalizuje
nárůst teploty a snižuje spotřebu energie. Dveře mají pozici 120° a automaticky
se uzavírají při úhlu menším než 90°. Dveřní závasy jsou také reverzibilní,
což umožňuje přizpůsobení skříně na místě.

Samozavírací závěsy pro automatické uzavírání dveří

Odnímatelné těsnění dveří

Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení / zasunutí)
udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří.

Odnímatelné těsnění dveří
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OHŘEV
ODMRAŽENÍ

Skříně Asber Green line používají až o 65 % méně energie než *
standardní skříně.

65% celkových úspor

* Označení je v souladu s delegovaným nařízením (UE) 2015/1094 z 5. května 2015.

Digitální intuitivní ovládání pro snadnou úpravu potřebných parametrů teploty.
Zajišťuje nejvyšší kvalitu a nejlepší uchování jídla v požadované teplotě.

Intuitivní digitální ovládání

Integrovaná nerezová rukojeť

Ergonomická dokonale integrovaná robustní rukojeť umístěná po celé délce
dveří zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot).

Prolisované zásuvy se zaoblenými hranami pro pohodlnější a bezproblémové
čištění. Umístění a nastavení polohy roštů je také jednodušší než kdy jindy.
Drátěné plastem potahované rošty umožňují uskladnění různých druhů
surovin o max. nosnosti až 40 kg.

Prolisované zásuvy, robustní drátěné mřížky

Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru,
namísto topných prvků, čímž se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje
se doba odmrazování na polovinu. V důsledku toho nejsou potraviny vystavovány
škodlivým výkyvům teplot.

Automatické odtávání namražené vody

Závěsy dveří s automatickým návratem pro perfektní uzavření minimalizuje
nárůst teploty a snižuje spotřebu energie. Dveře mají pozici 120° a automaticky
se uzavírají při úhlu menším než 90°. Dveřní závasy jsou také reverzibilní,
což umožňuje přizpůsobení skříně na místě.

Samozavírací závěsy pro automatické uzavírání dveří

Odnímatelné těsnění dveří

Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení / zasunutí)
udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří.

Intuitivní digitální ovládání
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Integrovaná nerezová rukojeť
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dveří zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot).
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čištění. Umístění a nastavení polohy roštů je také jednodušší než kdy jindy.
Drátěné plastem potahované rošty umožňují uskladnění různých druhů
surovin o max. nosnosti až 40 kg.

Prolisované zásuvy, robustní drátěné mřížky

Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru,
namísto topných prvků, čímž se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje
se doba odmrazování na polovinu. V důsledku toho nejsou potraviny vystavovány
škodlivým výkyvům teplot.

Automatické odtávání namražené vody

Závěsy dveří s automatickým návratem pro perfektní uzavření minimalizuje
nárůst teploty a snižuje spotřebu energie. Dveře mají pozici 120° a automaticky
se uzavírají při úhlu menším než 90°. Dveřní závasy jsou také reverzibilní,
což umožňuje přizpůsobení skříně na místě.

Samozavírací závěsy pro automatické uzavírání dveří

Odnímatelné těsnění dveří

Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení / zasunutí)
udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří.

Prolisované zásuvy,  
robustní drátěné mřížky
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Skříně Asber Green line používají až o 65 % méně energie než *
standardní skříně.

65% celkových úspor

* Označení je v souladu s delegovaným nařízením (UE) 2015/1094 z 5. května 2015.

Digitální intuitivní ovládání pro snadnou úpravu potřebných parametrů teploty.
Zajišťuje nejvyšší kvalitu a nejlepší uchování jídla v požadované teplotě.

Intuitivní digitální ovládání

Integrovaná nerezová rukojeť

Ergonomická dokonale integrovaná robustní rukojeť umístěná po celé délce
dveří zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot).

Prolisované zásuvy se zaoblenými hranami pro pohodlnější a bezproblémové
čištění. Umístění a nastavení polohy roštů je také jednodušší než kdy jindy.
Drátěné plastem potahované rošty umožňují uskladnění různých druhů
surovin o max. nosnosti až 40 kg.

Prolisované zásuvy, robustní drátěné mřížky

Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru,
namísto topných prvků, čímž se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje
se doba odmrazování na polovinu. V důsledku toho nejsou potraviny vystavovány
škodlivým výkyvům teplot.

Automatické odtávání namražené vody

Závěsy dveří s automatickým návratem pro perfektní uzavření minimalizuje
nárůst teploty a snižuje spotřebu energie. Dveře mají pozici 120° a automaticky
se uzavírají při úhlu menším než 90°. Dveřní závasy jsou také reverzibilní,
což umožňuje přizpůsobení skříně na místě.

Samozavírací závěsy pro automatické uzavírání dveří

Odnímatelné těsnění dveří

Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení / zasunutí)
udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří.

Komponenty s vysokou 
účinností
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