MINIBARY & SEJFY INDEL B
MINIBARS & SAFES INDEL B

ICEBERG
ABSORPČNÍ MINIBARY ICEBERG
ABSORPTION MINIBARS ICEBERG

100
%n
ehlu
100
%n
oise čný
less

ICEBERG 30

ICEBERG 40

absorpční minibar - kód IC30
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní
objem: 30 l
rozměry: 490 x 400 x 420 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,96 kWh/24h
hmotnost: 16,5 kg
vybavení: termostat, osvětlení, ledítko, 1 polička
barevné provedení: antracit

absorpční minibar - kód IC40
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní
objem: 40 l
rozměry: 557 x 400 x 440 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,96 kWh/24h
hmotnost: 17,5 kg
vybavení: termostat, osvětlení, ledítko, 2 poličky
barevné provedení: antracit

absorption minibar - code IC30
Technical Data
type: built-in or free-standing
volume: 30 l
sizes: 490 x 400 x 420 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,96 kWh/24h
weight: 16,5 kg
equipment: thermostat, light, ice-tray, 1 shelf
colour: anthracite

absorption minibar - code IC40
Technical Data
type: built-in or free-standing
volume: 40 l
sizes: 557 x 400 x 440 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,96 kWh/24h
weight: 17,5 kg
equipment: thermostat, light, ice-tray, 2 shelves
colour: anthracite

Modely ICEBERG
je možno dodat také
s prosklenými dvířkami

Přihrádka pro velké lahve
Modely Iceberg 30 a 40
je na přání možno dodat
s přihrádkou pro litrové lahve

Glass Door Iceberg models
are available also
with glass door

Big Bottles balcony
With Iceberg 30 and 40
models is available, on request,
the balcony
for 1 litre bottles

DRINK 20 PLUS
ABSORPČNÍ MINIBARY DRINK PLUS
ABSORPTION MINIBARS DRINK PLUS

DRINK 20 PLUS

DRINK 20 PLUS PV

absorpční minibar - kód DR20PLUS
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní
objem: 20 l
rozměry: 440 x 420 x 380 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,80 kWh/24h
hmotnost: 14,5 kg
vybavení: termostat, 1 polička, osvětlení
barevné provedení: antracit

absorpční minibar - kód DR20PLUSPV
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní, prosklená dvířka
objem: 20 l
rozměry: 440 x 420 x 380 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,80 kWh/24h
hmotnost: 14,5 kg
vybavení: termostat, 1 polička, osvětlení
barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR20PLUS
Technical Data
type: built-in or free-standing
volume: 20 l
sizes: 440 x 420 x 380 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,80 kWh/24h
weight: 14,5 kg
equipment: thermostat, light, 1 shelf
colour: anthracite

absorption minibar - code DR20PLUSPV
Technical Data
type: built-in or free-standing, glass door
volume: 20 l
sizes: 440 x 420 x 380 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,80 kWh/24h
weight: 14,5 kg
equipment: thermostat, light, 1 shelf
colour: anthracite
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STANDARD DRINK PLUS
Úchytka
Handle
Hliníkové poličky
Alluminium shelvese

DRINK 30 PLUS
ABSORPČNÍ MINIBARY DRINK PLUS
ABSORPTION MINIBARS DRINK PLUS

DRINK 30 PLUS

DRINK 30 PLUS PV

absorpční minibar - kód DR30PLUS
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní
objem: 30 l
rozměry: 520 x 385 x 400 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,75 kWh/24h
hmotnost: 14,5 kg
vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení
barevné provedení: antracit

absorpční minibar - kód DR30PLUSPV
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní, prosklená dvířka
objem: 30 l
rozměry: 520 x 385 x 400 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,75 kWh/24h
hmotnost: 14,5 kg
vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení
barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR30PLUS
Technical Data
type: built-in or free-standing
volume: 30 l
sizes: 520 x 385 x 400 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,75 kWh/24h
weight: 14,5 kg
equipment: thermostat, light, 2 shelves
colour: anthracite

absorption minibar - code DR30PLUSPV
Technical Data
type: built-in or free-standing, glass door
volume: 30 l
sizes: 520 x 385 x 400 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,75 kWh/24h
weight: 14,5 kg
equipment: thermostat, light, 2 shelves
colour: anthracite
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STANDARD DRINK PLUS
Nové přihrádky
Nové transparentní nápojové poličky
umožňují umístění malých lahviček
ve dvou řadách.
New Balconies
In the new tranparent beverage
shelves is possible to stok two rows of
small-size bottles

Nový třídič lahví
Nový speciální třídič lahví drží
produkty v přihrádce ve stálé poloze
New bottle dividers
Brand new tranparent, circle-shape
bottle dividers keep the products
arranged on the shelves in their
place

DRINK 40 PLUS
ABSORPČNÍ MINIBARY DRINK PLUS
ABSORPTION MINIBARS DRINK PLUS

DRINK 40 PLUS

DRINK 40 PLUS PV

absorpční minibar - kód DR40PLUS
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní
objem: 40 l
rozměry: 553 x 399 x 470 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,75 kWh/24h
hmotnost: 20 kg
vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení
barevné provedení: antracit

absorpční minibar - kód DR40PLUSPV
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní, prosklená dvířka
objem: 40 l
rozměry: 553 x 399 x 470 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,75 kWh/24h
hmotnost: 20 kg
vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení
barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR40PLUS
Technical Data
type: built-in or free-standing
volume: 40 l
sizes: 553 x 399 x 470 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,75 kWh/24h
weight: 20 kg
equipment: thermostat, light, 2 shelves
colour: anthracite

absorption minibar - code DR40PLUSPV
Technical Data
type: built-in or free-standing, glass door
volume: 40 l
sizes: 553 x 399 x 470 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,75 kWh/24h
weight: 20 kg
equipment: thermostat, light, 2 shelves
colour: anthracite
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STANDARD DRINK PLUS
Kolejničky do nábytku
Vnitřní osvětlení a regulátor teploty
Za novým vnitřním osvětlením je umístěn vypínač Kolejničky umožňují otevírání minibaru
minibaru a regulátor maximální a minimální teploty pomocí venkovních dvířek skříňky, ve
které je minibar zabudovaný
Internal light and thermal regulator
Sliding hinge
Behind the new interior light ﬁxture there is
This unique feature is standard on the
a switch to turn the minibar on and off, as well
as regulate the minimum and maximum internal built-in models and allows the simultaneous opening of
both the minibar and exterior cabinet door
temperature

DRINK 60 PLUS
ABSORPČNÍ MINIBARY DRINK PLUS
ABSORPTION MINIBARS DRINK PLUS

DRINK 60 PLUS

DRINK 60 PLUS PV

absorpční minibar - kód DR60PLUS
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní
objem: 60 l
rozměry: 570 x 490 x 485 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,95 kWh/24h
hmotnost: 26 kg
vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení
barevné provedení: antracit

absorpční minibar - kód DR60PLUSPV
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní, prosklená dvířka
objem: 60 l
rozměry: 570 x 490 x 485 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,95 kWh/24h
hmotnost: 26 kg
vybavení: termostat, 2 poličky, osvětlení
barevné provedení: antracit

absorption minibar - code DR60PLUS
Technical Data
type: built-in or free-standing
volume: 60 l
sizes: 570 x 490 x 485 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,95 kWh/24h
weight: 26 kg
equipment: thermostat, light, 2 shelves
colour: anthracite

absorption minibar - code DR60PLUSPV
Technical Data
type: built-in or free-standing, glass door
volume: 60 l
sizes: 570 x 490 x 485 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,95 kWh/24h
weight: 26 kg
equipment: thermostat, light, 2 shelves
colour: anthracite
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DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ DRINK PLUS
Zámeček s klíčem
Na přání
Lock and Key
On request

Vestavitelná dřevěná výplň dveří
Na přání. Je možno vybrat v
několika různých barvách.
Built-in wooden panel
The door panel is available in
different colours

K PLUS
KOMPRESOROVÉ MINIBARY K PLUS
COMPRESSOR MINIBARS K PLUS
ENERGETICKÁ TŘÍDA

A

K 40 PLUS

K 60 PLUS

kompresorový minibar - kód K40PLUS
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní
objem: 40 l
rozměry: 553 x 399 x 470 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,30 kWh/24h
hmotnost: 20 kg
vybavení: elektronický časový spínač, 2 hliníkové
poličky, osvětlení
barevné provedení: antracit

kompresorový minibar - kód K60PLUS
Technické parametry
typ: vestavitelný nebo solitérní
objem: 60 l
rozměry: 570 x 490 x 458 mm (v/š/h)
rozmrazování: automatické
spotřeba: 0,40 kWh/24h
hmotnost: 27,5 kg
vybavení: elektronický časový spínač, 2 hliníkové
poličky, osvětlení
barevné provedení: antracit

compressor minibar - code K40PLUS
Technical Data
type: built-in or free-standing
volume: 40 l
sizes: 553 x 399 x 470 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,30 kWh/24h
weight: 20 kg
equipment: thermostat, light, 2 aluminium shelves
colour: anthracite

compressor minibar - code K60PLUS
Technical Data
type: built-in or free-standing
volume: 60 l
sizes: 570 x 490 x 458 mm (h/w/d)
defrost: automatic
consumption: 0,40 kWh/24h
weight: 27,5 kg
equipment: thermostat, light, 2 aluminium shelves
colour: anthracite

ELECTRONIC TIMER
ZAPNUTO - Kompresor minibaru pracuje pouze 6 hodin během dne. Během této činnosti zmrazí eutektickou (předchladitelnou) desku, která ochlazuje vnitřek
minibaru během nečinnosti kompresoru
ON - The compressor is in operation to cool the contents of minibar and to freeze the eutectic plate (6 hours over 24 hours are sufﬁcient)
VYPNUTO - Kompresor je vypnutý a teplotu udržuje eutektická deska. Minibar je během noci zcela bezhlučný
OFF - The compressor is OFF and the cooling energy stored in the holding plate maintains the inside minibar
temperature. The minibar is completely noiseless during the night.
Dálkový ovladač - Dálkový ovladač slouží k jednoduchému nastavení pracovního režimu minibaru. Je dodáván
s třemi nastavenými pracovními cykly a jedním volitelným
Remote control - The remote control is a practical and simple device that allows programming the operating times
of compressor unit. It is supplied with three pre-set programs plus one additional for customer´s personalization

SAFE
SEJFY
SAFES

SAFE 10 E PLUS

SAFE 30 E PLUS - LAPTOP

hotelový sejf - kód SAFE10E
Technické parametry
otevírání a zavírání: motorické
podsvícená digitální klávesnice (1-9 číslic)
podsvícený displej, vnitřní koberec
napájení: 4 baterie AA, 1,5 V
tloušťka: stěn 2 mm, dveří 5 mm
otvory pro upevnění: na zadní stěně a dně (2+2)
rozměry: 166 x 300 x 250 mm (v/š/h)
hmotnost: 7 kg, objem: 9 l, barva: antracit
nouzové otevření pomocí generálního čipového nebo
trezorového klíče, vnitřní paměť (za příplatek možnost auditu
posledních 300 operací)

hotelový sejf - kód SAFE30E
Technické parametry
otevírání a zavírání: motorické
posdvícená digitální klávesnice (1-9 číslic) paměť
posdvícený displej, vnitřní koberec
napájení: 4 baterie AA, 1,5 V
tloušťka: stěn 2 mm, dveří 5 mm
otvory pro upevnění: na zadní stěně a dně (2+2)
rozměry: 220 x 430 x 350 mm (v/š/h), LAPTOP
hmotnost: 12,4 kg, objem: 28 l, barva: antracit
nouzové otevření pomocí generálního čipového nebo
trezorového klíče, vnitřní paměť + zásuvka (za příplatek
možnost auditu posledních 300 operací a zásuvky pro PC)

hotel safe - code SAFE10E
Technical Data
opening and closing: motorized illuminated digital keyboard
(1-9 digits)
illuminated display, inside carpet
power: 4 batterie AA, 1,5 V
steel thickness: body 2 mm, door 5 mm
pre-drilled anchor holes, 2 on the bottom and 2 on the back
sizes: 166 x 300 x 250 mm (h/w/d)
weight: 7 kg, volume: 9 l, colour: anhtraciet
emergeny opening with mechanical key or electronic IB card
ﬂash memory (audit at extra cost, last 300 operation)

hotel safe - code SAFE30E
Technical Data
opening and closing: motorized illuminated digital keyboard
(1-9 digits)
illuminated display, inside carpet
power: 4 batterie AA, 1,5 V
steel thickness: body 2 mm, door 5 mm
pre-drilled anchor holes, 2 on the bottom and 2 on the back
sizes: 220 x 430 x 350 mm (h/w/d), LAPTOP
weight: 12,4 kg, volume: 28 l, colour: anhtraciet
emergeny opening with mechanical key or electronic IB card
ﬂash memory + PC plug (audit last 300 operation and PC
plug at extra cost)

SMART BOX SYSTEM

hotelový manažerský systém obsahuje: software pro PC, USB a sériové rozhraní, datový a časový čipový klíč
hotel management systém kit: software, 2 peripherals, encoder, data card, time card

Libušská 270/2000, 142 00 Praha 4 - Krč, Czech Republic
Tel.: +420 241 723 821 - 4, Tel./Fax: +420 241 471 677
www.bono-hs.cz, www.bono-hs.eu
e-mail: bono.praha@volny.cz

