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UWAGA! 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE URZĄDZEŃ WYSYŁANYCH POZA GRANICE POLSKI 

 

PPH „JUKA” wprowadza do obrotu urządzenia chłodnicze i mroźnicze spełniające 
zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i 
mienia pod warunkiem ich właściwego zainstalowania, utrzymywania we właściwym 
stanie technicznym i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  

Producent umieszcza na urządzeniach oznakowanie potwierdzające 

zgodność sprzętu z odpowiednimi przepisami prawa.  

Producent udziela gwarancji na poprawne działanie urządzenia. Szczegółowe 
warunki gwarancji określa karta gwarancyjna.  

Gwarancji nie podlegają: 

- uszkodzenia podczas transportu, w czasie za i wyładunku (roszczeń w takich 

przypadkach należy dochodzić w firmie dokonującej transportu urządzenia),  

- uszkodzenia lub usterki spowodowane niewłaściwym i niezgodnym z instrukcją 

podłączeniem i uruchomieniem, brakiem konserwacji (np. czyszczenie skraplacza), 

- uszkodzenie silników spowodowane spadkiem napięcia, 

- uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą niezgodną z instrukcją 

użytkowania,  

- szyby, żarówki i świetlówki, przysłony z pleksi, które uległy uszkodzeniu w czasie 

transportu i eksploatacji urządzenia. 

Sprężarka urządzenia dostosowana jest do pracy przy napięciu sieciowym nie niższym 
niż 210V i nie wyższym niż 240V. Eksploatowanie urządzenia poza tymi parametrami 
zasilania może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia agregatu. 

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia skraplacza agregatu, a co najmniej raz na 
miesiąc, należy go przeczyścić np. miękką szczotką ruchami wzdłuż żeberek, usuwając 
pył, kurz, resztki opakowań itp. 

Za uszkodzenia sprężarki powstałe w wyniku zanieczyszczenia skraplacza producent nie 
bierze odpowiedzialności. 

Jeżeli przewód zasilający nie odłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być 

wymieniony u wytwórcy lub przez specjalistyczny zakład naprawczy albo przez 
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.   

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych skraplacza agregatu chłodniczego. 

Podczas odszraniania nie posługiwać się żadnymi środkami mechanicznymi. 

Chronić przed uszkodzeniem obwód chłodniczy. 

Wewnątrz komory do przechowywania produktów żywnościowych nie używać przyrządów 
elektrycznych. 

 

UWAGA! 

URZĄDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE USTAWIĆ 

I WYPOZIOMOWAĆ. 
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1. PRZEZNACZENIE 

 

Urządzenia chłodnicze takie jak: lady, regały, lady cukiernicze, szafy, stoły, 
przeznaczone są do przechowywania wcześniej wychłodzonych produktów spożywczych, 
do ich ekspozycji i sprzedaży w handlu detalicznym.  
 
Urządzenia mroźnicze takie jak: szafy, stoły przeznaczone są do przechowywania 
produktów żywnościowych wcześniej zamrożonych (wyroby wędliniarskie, mięso, 
warzywa, owoce). 
 
Konserwatory do lodów są uniwersalnymi urządzeniami służącymi do ekspozycji 
zamrożonych i przeznaczonych do bieżącej sprzedaży lodów. Konserwator nie służy do 
długotrwałego ich przechowywania, dlatego zaleca się codziennie opróżnić i wyłączyć 
urządzenie. 

Konstrukcja urządzenia zapewnia uzyskanie optymalnych parametrów 
eksploatacji dla danego typu urządzenia, pod warunkiem zachowania wszystkich 
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Dla zapewnienia poprawnego działania i 
uzyskania możliwie najlepszych parametrów producent zaleca zapoznanie się 
użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji urządzenia oraz podstawowych zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem użytkowania. Dokładne stosowanie się do zaleceń 
instrukcji pozwoli na wyeliminowanie przypadkowych uszkodzeń.  
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Producent gwarantuje poprawne funkcjonowanie urządzenia w warunkach 
przewidzianych dla III klasy klimatycznej /klasy klimatycznej N/ tj. w temperaturze 
otoczenia nie przekraczającej +25° C oraz wilgotności względnej do 60%. 

 W przypadku konserwatorów do lodów producent gwarantuje poprawne 
funkcjonowanie urządzenia w warunkach przewidzianych dla IV/IV+ klasy klimatycznej tj. 
w temperaturze otoczenia nie przekraczającej +30/320C oraz wilgotności względnej do 
55/50%.  

 Szronienie szyb jest naturalnym procesem wynikającym z różnic temperatur, gdy 
wilgotność powietrza przekracza 60%. Wzywanie serwisu w takim przypadku jest 
bezcelowe. 

 

2. EKSPLOATACJA 

Po otrzymaniu urządzenia sprawdzić jego stan techniczny o ewentualnych uszkodzeniach 
powiadomić sprzedawcę w ciągu 24 godzin; 

W miejscu użytkowania urządzenie wypoziomować, jeżeli wyrób posiada koła zablokować 
hamulce; 

Utrzymywać urządzenie w dobrym stanie technicznym; 

Produkty przeznaczone do przechowania lub ekspozycji w urządzeniu chłodniczym muszą 
być umieszczane w urządzeniu w stanie wychłodzonym do temperatury przechowywania; 

Produkty przeznaczone do przechowywania lub ekspozycji w urządzeniach mroźniczych 
muszą być umieszczane w urządzeniu w stanie zamrożonym do temperatury 
przechowywania; 

Nie przeciążać urządzenia tj. przestrzegać, aby załadowanie towarem było zgodne z 
danymi technicznymi, nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia, 40kg m/b półki. 

Wnętrze urządzenia do przechowywania chłodniczego / mroźniczego wypełnić po jego 
wcześniejszym wychłodzeniu; 

Towar ustawić w taki sposób, aby umożliwić obieg powietrza przez parownik i wewnątrz 
urządzenia; 

Należy pamiętać, aby usunąć wodę gromadzącą się w pojemniku na skropliny (za 
wyjątkiem urządzeń wyposażonych w wyparkę skroplin); 

Wnętrze urządzenia myć wodą z dodatkiem środka do mycia naczyń przy użyciu miękkiej 
szmatki lub gąbki po wcześniejszym odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej. 

Co miesiąc odkurzać powierzchnię czołową skraplacza, w przypadku większego zapylenia 
czynność tę wykonywać częściej; 

Zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczenia sklepowego; 

Wykonać zasilanie z obwodu niskiego napięcia (230V/50 Hz) zakończonego gniazdem 
wyposażonym w bolec ochronny (zerujący).  

Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić wysokość napięcia zasilania. 

Zwraca się uwagę na zainstalowanie odpowiedniego zabezpieczenia topikowego, które 
powinno być zamontowane przed gniazdem wtykowym, jak również odpowiednie 
zabezpieczenie różnicowo-prądowe.  



 
5 

UWAGA: W przypadku konserwatorów do lodów gniazdo wtykowe 
powinno być dostosowane do wtyczki konserwatora (trzy bolcowa 
jednofazowa wtyczka 16 A, rys.1).  

 

Zabrania się:  

Niedopuszczalne jest użytkowanie urządzenia podłączonego do 
gniazda nie wyposażonego w przewód zerujący. 

Podłączania urządzenia przez przewody przedłużające lub rozdzielacze 

Włączania urządzenia do sieci elektrycznej bez upewnienia się o sprawnie działającym 
systemie przeciwporażeniowym. 

Podłączania urządzenia do sieci nie upewniwszy się wcześniej czy przekrój przewodów 
jest odpowiedni dla poboru prądu instalowanego urządzenia. 

Przykrywania i zakrywania otworów wentylacyjnych urządzenia. 

Przechylania urządzenia pod kątem większym niż 45°, jeżeli jednak było to konieczne 
należy przed uruchomieniem odczekać około 1h, aż spłynie olej do sprężarki, 

Przechowywania produktów powodujących przyspieszony proces korozji (kwasy, zasady), 

Ustawiania urządzeń w przeciągach. 

Ustawiania urządzeń blisko źródeł ciepła. 

W urządzeniach, w których wnętrze wykonano z aluminium  zabrania się przechowywania 
środków spożywczych o charakterze kwaśnym. Używać do tego celu urządzeń 
wykonanych z blach kwasoodpornych. 

Ustawiania mebla chłodniczego w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kaloryfery itp.) i w 
miejscu nienasłonecznionym. 

Ustawiania mebla w bezpośrednim zasięgu działania wentylatorów (np. sufitowych). 

2.1. Instalacja chłodnicza 

W urządzeniu realizowany jest jednostopniowy sprężarkowy obieg chłodniczy 
sterowany elektronicznym regulatorem temperatury (MS) typu komorowego 
z automatycznym systemem rozmrażania – rozmrażanie następuje co 4-6 godzin. 
Instalacja chłodnicza jest wypełniona ekologicznym czynnikiem chłodniczym R404A. 

 

2.2. Sprężarka 

Sprężarka wyposażona jest w wewnętrzny wyłącznik nadmiarowy (termiczny), 
zabezpieczający silnik przed przypadkowymi przeciążeniami. 

W przypadku usłyszenia nienaturalnej, głośnej pracy bądź utrudnionego startu sprężarki 

należy wyłączyć urządzenie, sprawdzić stan skraplacza (w razie zabrudzenia oczyścić go). 
Jeżeli sprężarka jest gorąca - odczekać do  jej ostygnięcia i ponownie załączyć.  
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2.3 Obsługa termostatu 

 

 

 

 

1. Nacisnąć przycisk  SET przez 1 sekundę: wartość temperatury pojawi się na ekranie, 
po 2 sekundach wartość ta zacznie błyskać, 

2. Zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę używając klawiszy ▼ i ▲ do osiągnięcia 

pożądanej wartości, 

3. Nacisnąć SET ponownie w celu potwierdzenia nowej wartości. 

Dodatkowe odszranianie 

Urządzenie pracuje w trybie automatycznego odszronienia w odstępach 4-6 godz. W 
przypadku zauważenia niepełnego odszronienia należy dokonać rozmrożenia ręcznego, w 

tym celu nacisnąć przycisk   i przytrzymać go przez około 5 sekund. 

 

Diody pracy termostatu 

Dioda pracy sprężarki – załącza się w czasie pracy sprężarki. 

Dioda odszraniania – załącza się, gdy urządzenie jest w procesie oszraniania. 

Funkcje alarmowe 

„E0” – awaria czujki temperatury. 

„E1” – awaria czujki odszraniania. 

W przypadku wyświetlenia się napisu OFF należy nacisnąć przycisk  
i przytrzymać go przez około 3 sekundy. 

W przypadku pojawienia się alarmu zgłosić się do najbliższego serwisu. 
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2.4 Obsługa regulatora temperatury w ladzie grzewczej  

 

W ladach cukierniczych grzewczych regulacja mocy 

grzałek odbywa się za pomocą potencjometrów 

umieszczonych z tyłu urządzenia obok termostatu.  

Pierwszy termostat odpowiada za podgrzewanie blatu 

i półki pierwszej, drugi za dwie półki górne. 

 

 

2.5 Obsługa regulatora wilgotności. (dot. lad cukierniczych) 
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2.6 Obsługa układu nawilżania (dot. lad cukierniczych). 

Wyposażenie opcjonalne. 

Lada cukiernicza nawiewowa opcjonalnie może być wyposażona w 
zintegrowany układ nawilżania powietrza w części ekspozycyjnej. Układ ten umożliwia 
regulowanie i utrzymywanie zadanej wilgotności względnej w zakresie 40 ÷70%, co 
pozwala na uzyskanie warunków optymalnych zarówno do ekspozycji jak i sprzedaży 
wyrobów cukierniczych.  

Instalując mebel chłodniczy należy pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu, 
dokonuje się tego poprzez regulację czterema nastawnymi nóżkami. Następnie należy 
wlać wodę destylowaną lub zdemineralizowaną przez 
otwór znajdujący się obok wskaźnika poziomu cieczy 
(pkt.1, rys.1), wodę należy wlewać do momentu 
podniesienia się poziomu lustra wody nad kreskę „max”. 
(pkt.3, rys.1). Nawilżacz uruchomić włącznikiem 
znajdującym się pod panelem sterującym (termostat). 
Podczas eksploatacji urządzenia poziom wody okresowo 
będzie spadał poniżej kreski „min.” należy wtedy 
uzupełnić zbiornik. W zbiorniku mieści się ok. 3 l wody 
(zbiornik posiada zabezpieczenie przed przelaniem). 
Generator ultradźwiękowy posiada dodatkowo 
zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody. 

Mebel został dodatkowo wyposażony w urządzenie o nazwie higrostat, dzięki któremu 

można regulować poziom wilgotności powietrza w części ekspozycyjnej urządzenia 

w zakresie 40÷70%. 

Ciągłość pracy urządzenia nawilżającego uzależnione jest od częstotliwości uzupełniania 

poziomu wody oraz odpowiedniej konserwacji urządzenia. Z tych względów należy: 

 uzupełniać poziom wody dwa razy w ciągu doby  

 okresowo sprawdzać stan generatora ultradźwięków, 

 utrzymywać w czystości zbiornik wody. 

 

UWAGA! 

Wypoziomować urządzenie. 

Nigdy nie należy wlewać wody wodociągowej! 

Producent zaleca stosowanie tylko wody destylowanej lub 

zdemineralizowanej. Nie przestrzeganie zalecenia może spowodować 

uszkodzenie membrany generatora ultradźwięków. 
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W celu usunięcia zabrudzenia i 

ewentualnie osadzającego się 

kamienia z wnętrza pojemnika należy 

wysunąć urządzenie poza obrys 

konstrukcji mebla na odległość 

dołączonych przewodów. W tym celu 

należy: 

1. wysunąć pełno-elastyczne węże z 

króćca (pkt.1,2, krok A, rys.3); 

2. pojemnik nawilżacza (pkt.4, krok 
B, rys.3) wysunąć za pomocą 
uchwytów  (pkt.3, krok B, rys.3); 

3. opróżnić pojemnik z wody za 
pomocą zaworu (pkt.5, krok B, rys.3) 
do wcześniej przygotowanego 
naczynia; 

4. z wnętrza pojemnika (pkt.6, krok C, rys.3) usunąć ewentualne zabrudzenia przy 
pomocy wilgotnej gąbki z dodatkiem środków myjących (np. płyn do naczyń); 

5. wyciągnąć gumową przelotkę z przewodem zasilającym generator (pkt.7, krok C, 
rys.3) a następnie wyciągnąć wtyczkę z zasilacza znajdującego się pod urządzeniem 
nawilżającym z lewej strony w widocznym miejscu mebla; 

6. generator ultradźwiękowy umieścić w wcześniej przygotowanym pojemniku ze 
środkiem likwidującym kamień i wyczyścić go miękką szmatką; 

7. po skończeniu konserwacji urządzenia powyższe czynności wykonać w kolejności 
odwrotnej. 

 

2.7 Obsługa płuczki łyżek do porcjowania lodów (dot. 

konserwatorów) Wyposażenie 

opcjonalne. 

 Urządzenie jest przeznaczone do 
mycia łyżek, służących do porcjowania 
lodów, wodą pod ciśnieniem nie 
przekraczającym 3 [bar]. 

 W celu podłączenia płuczki należy 
doprowadzić wodę do zaworu kulowego za 
pomocą przewodu giętkiego zakończonego 
gwintem wewnętrznym 3/8”. Należy 
również zapewnić odprowadzenie zużytej 
wody do kanalizacji (patrz rysunek 1. 
Odpływ wody). 
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2.8 Obsługa skraplacza wodnego (dot. konserwatorów). 

Wyposażenie opcjonalne.  

Producent gwarantuje poprawne funkcjonowanie układu chłodniczego wyposażonego w 
skraplacz wodny przy ciśnieniu w instalacji wodnej nie przekraczającym 5 bar i 
temperaturze wody nie wyższej niż 15 0C. 

Należy zamontować filtr mechaniczny, zatrzymujący cząstki stałe, przed zasilaniem 
skraplacza. 

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy skraplacz wodny został 
prawidłowo podpięty. 

 

W celu podłączenia skraplacza wodnego należy: 

1. odłączyć konserwator od sieci elektrycznej 

2. odkręcić osłonę (rys. 1) ( model Sorbetti) 

3. podłączyć zasilanie skraplacza wodnego – gwint zewnętrzny ½” 

4. podłączyć odprowadzenie ze skraplacza zużytej wody – gwint zewnętrzny ½” 

 

 

 

 

Sorbetti 

 

Biscotti, Magnum 
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2.9 Instalacja wodna (dot. konserwatora mobilnego „Riksza”) 

 

Układ wodny hydrauliczny służy do utrzymania czystości. 

Pompa wodna posiada własny wyłącznik/włącznik zasilania (Rys. 1.), co pozwala 
korzystać z umywalki niezależnie od dystrybutora . 

W skład w/w układu wchodzi : 

 płuczka gałkownicy 

 umywalka z wylewką 

 pompa 

 Pojemnik na wodę czystą poj. 20l  

 Pojemnik na wodę zużytą poj. 20l  

 

 

 

Uruchomienie układu następuje przez wciśniecie włącznika 

Należy zwrócić uwagę, aby wyłączyć natychmiast układ, jeśli skończy się czysta  

woda (opróżnić pojemnik z zużytą wodą oraz uzupełnić pojemnik z czystą wodą). 

 

2.10 Transport 

Urządzenie w transporcie wymaga starannego zabezpieczenia przed skutkami 
wstrząsów, a także przypadkowego przewrócenia. Narażone na nie są zwłaszcza elementy 
szklane i powłoki lakierowane. 

Urządzenie zarówno podczas transportu jak i przenoszenia czy przestawiania 
powinno znajdować się w pozycji poziomej. 

W przypadku zaistnienia konieczności przechylenia urządzenia należy: 

1. zdemontować szyby i zespół oświetlenia w określonej kolejności  i zabezpieczyć 
przed  zagubieniem elementy łączące 

-9- 

-11- 

-5- 

-9- 
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2. po zainstalowaniu i ustawieniu lady w określonym miejscu dokonać ponownego 
montażu w kolejności odwrotnej. Podłączenia do sieci dokonać po upływie 
minimum 6 godzin celem doprowadzenia do spłynięcia oleju do sprężarki. 

 

3. KONSERWACJA 

1. Bieżącą konserwację urządzenia przeprowadza użytkownik we własnym zakresie 
poprzez okresowe mycie korpusu, części ekspozycyjnej, komory przechowalniczej, 
itd.  

Mycia dokonywać należy po odłączeniu urządzenia od sieci, przy pomocy ciepłej wody 
z dodatkiem bez detergentowych środków myjących.  

Nie należy używać ostrych narzędzi do usuwania zanieczyszczeń z  powierzchni  
zewnętrznych  i wewnętrznych urządzenia. 

2. Instalacja elektryczna nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.  

3. Instalacja chłodnicza jest układem hermetycznym nie wymagającym uzupełniania 
czynnikiem chłodniczym. 

4. Układ nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych poza okresowym 
oczyszczaniem skraplacza oraz opróżniania pojemnika skroplin. 

Sprawdzenia zabrudzenia dokonywać należy: 

 co najmniej raz na miesiąc, 

 w uzasadnionych przypadkach, np. utrudniony start sprężarki, jej głośna 
praca, gorące powietrze wydobywające się z dolnej części mebla lub 
znaczne pogorszenie się efektywności chłodzenia. 

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia skraplacza agregatu, a co najmniej raz 
na miesiąc, należy go przeczyścić. W tym celu należy: 

 odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej 

 zdemontować perforowaną blachę lub kratkę osłaniającą agregat urządzenia  

 skraplacz przeczyścić np. miękką szczotką ruchami wzdłuż lamel, usuwając 
pył, kurz, resztki opakowań, itp. 

 zamontować perforowaną blachę, kratkę osłaniającą agregat urządzenia. 

 

UWAGA! 

W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZANIECZYSZCZENIA SKRAPLACZA 

AGREGATU, A CO NAJMNIEJ RAZ NA MIESIĄC, NALEŻY GO PRZECZYŚCIĆ 

MIĘKKĄ SZCZOTKA RUCHAMI WZDŁUŻ ŻEBEREK USUWAJĄC PYŁ, KURZ, 

RESZTKI OPAKOWAŃ, ITP. ZA USZKODZENIA SPRĘŻARKI POWSTAŁE W 

WYNIKU ZANIECZYSZCZENIA SKRAPLACZA PRODUCENT NIE PONOSI 

ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
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4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

1. Nie wolno włączać do sieci elektrycznej urządzenia dopóki nie zostanie zamontowane 
zabezpieczenie ochronne. 

2. Montażu instalacji elektrycznej winien dokonać uprawniony elektryk. 

3. Wszelkie naprawy i regulacje w układzie elektrycznym może wykonywać jedynie 
uprawniony  monter.  W razie wystąpienia usterek typu : przebicie prądu, iskrzenie 
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itp., należy urządzenie natychmiast odłączyć od zasilania i wezwać elektryka celem 
usunięcia usterki.  

4. Mycia i czyszczenia dokonywać tylko po odłączeniu urządzenia od prądu. 

5. Jeżeli przewód zasilający nie odłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być 
wymieniony u wytwórcy lub przez specjalistyczny zakład naprawczy albo przez 
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. 

 

5. NAPRAWY GWARANCYJNE 

1. Użytkownik zakupując urządzenie otrzymuje kartę gwarancyjną z numerem 
fabrycznym oraz datą produkcji wyrobu. Dane te winny być zgodne z danymi 
umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia. 

2. W przypadku zakupu urządzenia u hurtownika rozprowadzającego wyroby “JUKI”, 
Karta Gwarancyjna nie posiadająca daty zakupu i pieczątki Sprzedawcy nie będzie 
honorowana. 

3. Naprawy gwarancyjne wykonuje producent lub najbliższy lokalnie autoryzowany 
zakład wykonujący usługi serwisowe. 

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. 

 

UWAGA! 

ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE ZASAD ZAWARTYCH W INSTRUKCJI GWARANTUJE 
TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ PRACY URZĄDZENIA. 

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA 

WYNIKŁE Z PRZYCZYN EKSPLOATACJI URZĄDZENIA NIEZGODNIE Z JEGO 
PRZEZNACZENIEM, CHARAKTERYSTYKĄ ORAZ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ 

OBSŁUGI. 

 

Gwarancją nie są objęte: 

 uszkodzenia powstałe w czasie transportu, załadunku wyładunku; 

 uszkodzenia spowodowane niefachową obsługą i niezgodna z instrukcją obsługi 
eksploatacja urządzenia; 

 uszkodzenia szyb oraz elementów ulegających naturalnemu zużyciu 
eksploatacyjnemu: świetlówki, zapłonniki, itp. 

 

UWAGA! 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE URZĄDZEŃ WYSYŁANYCH POZA GRANICE POLSKI 
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6. KONTAKT 

 

PPHU JUKA 

Ul. FABRYCZNA 4 

32-005 NIEPOŁOMICE 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat: tel: 12-284-41-00 fax: 12-284-41-00 sekretariat@juka.com.pl 

Dział sprzedaży: tel: 12-284-41-22 chlodnictwo@juka.com.pl 

Gastronomia: tel: 12-284-41-23 gastronomia@juka.com.pl 

Serwis: 12-284-41-56 serwis@juka.com.pl 

 

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek – piątek 07:00 – 15:00 

Sobota, niedziela - nieczynne 

 

Plan dojazdu: 

 

mailto:sekretariat@juka.com.pl
mailto:chlodnictwo@juka.com.pl
mailto:gastronomia@juka.com.pl
mailto:serwis@juka.com.pl
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URZADZENIA CHŁODNICZE, GASTRONOMICZNE I KRIOGENICZNE                                                                    
REFRIGERATING UNITS, GASTRONOMY EQUIPMENT AND CRYOGENIC DEVICES 
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