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“The pace of changes observed nowadays may seem 
unbelievable, but it’s perfectly natural environment for me 

as I am keen on running twice as fast as the others do. What 
fascinates me the most in my work is building rapport with 

people and making common effort in achieving our goal. 
Passion is what helps us to make our products extraordinary.”

“Dzisiejsze tempo zmian może zdawać się niewiarygodne, ale to moje środowisko 
naturalne, bo lubię biec dwa razy szybciej niż inni. W pracy fascynuje mnie 

budowanie relacji międzyludzkich i tworzenie wspólnego dzieła. 
Pasja pomaga czynić nasze produkty ponadprzeciętnymi.”

Creator and team







The Lenari brand was created for people who 
value subtle elegance. Thanks to authentic passion 

for creativity and perfection the Lenari cooling 
equipment embodies a unique fusion of preciseness 

of construction, reliability and excellent design. High 
functionality and timeless, classical style are main 

characteristics of the Lenari line, which reflects real 
passion to create genuine works of art.

Marka Lenari została stworzona jako propozycja dla wszystkich, 
którzy cenią subtelną elegancję. Dzięki autentycznej pasji tworzenia 

i dążeniu do perfekcji meble chłodnicze Lenari stanowią unikalne 
połączenie precyzji wykonania, niezawodności i najwyższej klasy 

wzornictwa. Wysoka funkcjonalność i ponadczasowy, klasyczny styl 
to podstawowe zalety linii Lenari.

About Lenari
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For 25 years, our unique products have been 
manufactured in Wolbrom, Poland, at 10 Wrzosowa 

Street. Each day, 400 employees meet in the premises 
of total area 23 000 m2 to build highest-quality 

refrigerated cabinets. 

Od 25 lat w Wolbromiu, na ul. Wrzosowej 10 tworzone są niezwykłe 
produkty. Dziś na powierzchni 23 000 m2 codziennie spotyka się 

400 pracowników, aby konstruować najwyższej jakości 
urządzenia chłodnicze. 

Years of experience
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Lenari line design concept is the result of combining 
aesthetics with the knowledge and experience 

gained during many years of cooperation between 
ES SYSTEM K and GRID Design Studio. Functionality, 
timeless elegance, discreet charm of economical forms 

were basic assumptions of designers. The intended 
effect is further emphasized by precise selection 

of exclusive materials. Lenari line has been classified 
among the finalists of Good Design 2011 contest, 

organized by the Polish Institute of Industrial Design.

Koncepcja wzornicza linii Lenari jest rezultatem połączenia poczucia 
estetyki z wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas wieloletniej 

współpracy Studia Projektowego GRID z firmą ES SYSTEM K. 
Funkcjonalność, ponadczasowa elegancja, dyskretny urok oszczędnej 

formy były podstawowymi założeniami projektantów. Zamierzony efekt 
został dodatkowo podkreślony precyzyjnym doborem ekskluzywnych 

materiałów. Linia mebli Lenari została zakwalifikowana do grona 
finalistów konkursu Dobry Wzór 2011 organizowanego 

przez Polski Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Design concept
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Our latest concepts have been presented at numerous 
industry events, wherever good taste dominates. 

We are always happy to support the culinary talents. 
In addition to the traditional space such as retail 

buildings, Lenari line was also presented in an art 
gallery at the Polish Institute of Industrial Design 
in Warsaw, during the post-competition exhibition 

Good Design 2011.

Swoje najnowsze koncepcje prezentujemy na licznych imprezach 
branżowych, wszędzie tam, gdzie króluje dobry smak. Zawsze chętnie 

wspieramy kulinarne talenty. Oprócz tak tradycyjnej przestrzeni, jak 
obiekty handlowe, meble Lenari doskonale prezentowały się także w 

galerii sztuki przy Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, 
podczas pokonkursowej wystawy Dobry Wzór 2011.

Industry events
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Limicola, Limosa, Larus, Gavia & Ardea

Lenari Line

Kolekcja mebli Lenari to szerokie spektrum możliwości. Na ofertę tej 
nowoczesnej linii składają się witryny przeznaczone do ekspozycji ciast, 

lodów, pralinek czekoladowych, napojów, kanapek i innych produktów 
spożywczych. Wszystkie moduły zaprojektowano z niezwykłą dbałością. 

Każdy detal, każdą powierzchnię szklaną i wszystkie elementy 
konstrukcyjne utrzymano w jednym stylu. Spójny charakter linii Lenari 

ułatwi Państwu aranżowanie przestrzeni i wprowadzi do wnętrz 
nową jakość.

The Lenari cooling equipment collection offers 
a wide spectrum of possibilities. Among products that 
constitute this modern line there are display cabinets 

for pastries, ice cream, chocolates, beverages 
or sandwiches. All the modules were designed 

with great attention to detail. Every shape, every 
glass surface and every construction element was 

designed to conform to the same style. Stemming from 
exceptional care and consistency of our designers, 

coherence of the Lenari line will make it easy 
to arrange space and to give the interiors 

a new quality.



Get inspired!
See our best Lenari projects!

Sprawdź nasze najlepsze realizacje z witrynami Lenari!
Zainspiruj się!
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Elegance
“When talking about sophisticated design 

and exceptional quality, this means we’re talking 
about Lenari. Why is Lenari meant to be the world’s 

finest product? Usually it’s hard to find luxurious 
design with excellent functioning and that’s exactly 

what  makes Lenari unique: with its great performance, 
electrical open-close button, guaranteed equal degrees 

over all of the shelves, glazed glass to maintain 
coldness... In brief, Lenari is the classical style 

that reflects real art.”

“Jeżeli szukamy wyjątkowego designu i wyjątkowej jakości, odpowiedzią 
na nasze potrzeby będzie Lenari. Co czyni Lenari najznakomitszym 

produktem na świecie? Zazwyczaj trudno jest znaleźć połączenie 
luksusowego wzornictwa z doskonałą funkcjonalnością; to właśnie 

sprawia, że Lenari jest unikalnym produktem. Efektowny wygląd, 
elektryczny mechanizm otwierania i zamykania szyby, gwarantowana 

równomierna temperatura na wszystkich półkach, zespolone szyby 
utrzymujące odpowiednią temperaturę... Mówiąc krótko: 

Lenari to klasyczny mebel, nawiązujący do prawdziwej sztuki.”

Wissam Farhat  | Lebanon
FRESCA LTD.



Passion
“The Lenari range shows our genuine passion for 

the refrigerating industry and is a result of our 
never-ending pursuit of perfection. It is a product 

of in-depth analysis of the market and the customers’ 
needs. Everyone who enjoys spending their time 

in beautiful surroundings will fall in love with 
the Lenari range.”

“Linia Lenari jest wyrazem autentycznej pasji związanej z branżą 
chłodniczą, a także efektem ciągłego dążenia do doskonałości. 

To wynik wnikliwych analiz rynku i potrzeb Klientów. Doceniają to 
wszyscy Ci, którym przebywanie w pięknym otoczeniu, 

sprawia radość. “

Marco Pezzotta | Italy
LENARI ITALIA



Precision
“The elegance and precision engineering of our 

Lenari range creates a unique finish. It is the result 
of a combination of the latest machining technology 

and attention to fine detail that creates the total wow 
factor. Passion, precision, the potential of our team 
is expressed by every detail, from the gentle cutting 

of metal, precision sheet metal bending down to 
the reflection in an elegant worktop.”

“To co decyduje o wyjątkowym wyglądzie linii Lenari to elegancja 
i precyzja wykonania. Ten imponujący efekt udało się osiągnąć dzięki  

zastosowaniu najnowszych technologii i dbałości o każdy detal. 
Precyzja, pasja i nieoceniony potencjał naszego zespołu znajdują wyraz 

w każdym elemencie i na każdym etapie produkcji: od precyzyjnego 
cięcia metalu, przez umiejętne gięcie blach, aż do lśniących elementów 

wykończeniowych.”

Lewis Bourne | United Kingdom
ES SYSTEM K UK



Nikolaj Kirillov | Russia
 ES SYSTEM K VOSTOK

“The Lenari cooling equipment was design to meet 
various customers’ requirements. They constitute 

a modular system, which makes possible their optimal 
arrangement, depending on the size and layout 

of the interior, as well as on the type of sales. A wide 
range of materials, colours and textures of front panels 

make the cooling equipment fit the particular venue. 
On customers’ request we provide complex interior 

design.”

“Meble Lenari zostały zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach 
Klientów. Stanowią modułowy system, który umożliwia zbudowanie 

optymalnych układów mebli w zależności od wielkości i układu wnętrza, 
a także charakteru prowadzonej w nim sprzedaży. Szeroka gama 

materiałów, kolorów i faktur frontowych paneli, pozwalają dopasować 
urządzenia do konkretnych punktów sprzedaży. Na życzenie Klienta 

dostarczamy także kompleksowe projekty aranżacyjne całego wnętrza”

Ease of adjustment
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Functionality 

“Oprócz walorów estetycznych, o zaletach linii Lenari decyduje szereg 
ergonomicznych rozwiązań. Na uwagę zasługują głębokie półki 

ekspozycyjne (mieszczące tace z ciastami), które można regulować 
zarówno pod względem wysokości i kąta zawieszenia. Frontowa 

szyba podnoszona do góry na siłownikach, ułatwia towarowanie lad 
oraz utrzymanie ich w czystości. Zastosowanie szyb zespolonych 

oraz specjalnie dobranych parametrów gwarantuje właściwą 
temperaturę w każdym miejscu urządzenia. Solidna konstrukcja 

z blachy nierdzewnej wpływa na długą żywotność urządzenia, 
a sama bryła pozostaje przy tym lekka i nie przysłania 

eksponowanych produktów.”

“Apart from their elegant appearance, our products 
from the Lenari range are also characterised by their 
ergonomic features. Pay attention to the deep display 
shelves (with cake trays), which enable you to adjust 

the height and display angle. The front glass lift-up 
panel with automatic opening mechanism makes it 
easier to place goods inside the unit and to keep it 
clean. The joint glass panels and carefully chosen 

parameters of the unit guarantee the right temperature 
inside the entire device. The robust stainless steel 
structure increases the service life of the cabinet 

without making it too heavy or covering the products 
displayed.”

Barbara  Korusiewicz | Poland
ES SYSTEM K



Sweet details!
Discover more

Odkryj więcej słodkich szczegółów!
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The timeless style and elegant design of the display cabinet will 
delight all customers of the pastry shop or café. A simple glass 
panel, mixture of black and white features, the highest quality 
of materials all create an exquisite classical style, perfect for 

all types of interiors.  

Limicola

Ponadczasowy styl i elegancja witryny wprawi w zachwyt każdego Klienta 
cukierni, kawiarni. Prosta szyba, kombinacja czerni i bieli, najwyższa jakość 

materiałów to klasyka w najlepszym wydaniu, która sprawdzi się 
w każdych warunkach. 



USE  |  DO UŻYTKU

ADVANTAGES  |  ZALETY

EN  |  STANDARD FITTINGS
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STORAGE  |  PRZECHOWYWANIE

DIMENSIONS  |  WYMIARY

1,0

1,4

EXT45

INT45

— integral condensing unit
— fan-assisted refrigeration 
— front glazed glass, with lift-up system 

(black screen printing) 
— three rows of deep glass shelves
— adjustable height and angle 

of shelves hanging
— waterproof base shelf (black colour)
— top and side LED lighting
— electronic control panel
— electric defrost
— automatic condensate evaporation 
— multiplexable with kit
— for self finishing 

(without side glass, without lower panels) 

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— szyba frontowa zespolona, podnoszona 

do góry na siłownikach (czarny sitodruk) 
— trzy rzędy głębokich półek szklanych 
— regulowana wysokość i kąt zawieszenia 

półki 
— blat ze sklejki wodoodpornej 

(kolor czarny) 
— oświetlenie LED – górne i boczne
— sterownik elektroniczny 
— odmrażanie elektryczne 
— automatyczne odparowanie skroplin 
— możliwość łączenia w ciągi 
— do zabudowy własnej 

(bez boków szklanych, bez paneli dolnych)

Limicola

PL  |  WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

security glass system
bezpieczne szkło i system otwierania

top and side LED lighting 
oświetlenie LED górne i boczne
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

LIMICOLA

EXT45 276 R290* 3M2 / +2 ÷+6 
3S / +14 ÷+16

230 V/ 50 Hz

INT45 305 R290* 230 V/ 50 Hz

1,0 1 000 1 080 246 R290* 3M2 / +2 ÷+6 
3S / +14 ÷+16

230 V/ 50 Hz

1,4 1 400 1 480 350 R290* 230 V/ 50 Hz

customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej 

multiplexable
system modułowy
plug-in version
z agregatem

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

COLOURS
KOLORYSTYKA

check available options - page 77 
sprawdź dostępne opcje wykończenia - str. 77
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Ice-cream making is an art form. We appreciate it, that’s why 
we’ve created an elegant display cabinet which will ensure 

an effective display of these products.  

Limosa

Rzemiosło wytwarzania lodów jest sztuką. Doceniamy ją, dlatego stworzyliśmy 
elegancką witrynę, która zapewni efektowną ekspozycję tych wyrobów. 



USE  |  DO UŻYTKU

ADVANTAGES  |  ZALETY

EN  |  STANDARD FITTINGS

64

STORAGE  |  PRZECHOWYWANIE

— integral condensing unit
— fan-assisted refrigeration 
— front glazed glass, with lift-up system 

(black screen printing) 
— top LED lighting
— electronic control panel
— hot gas defrost
— automatic condensate evaporation 
— stainless steel worktop
— made for 12/18/24 containers 
— multiplexable with kit
— for self finishing 

(without side glass, without lower panels) 

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— szyba frontowa zespolona, podnoszona 

do góry na siłownikach (czarny sitodruk) 
— oświetlenie LED – górne 
— sterownik elektroniczny 
— odmrażanie gorącym gazem
— automatyczne odparowanie skroplin 
— blat roboczy z blachy nierdzewnej
— przeznaczona na 12/18/24 pojemniki
— możliwość łączenia w ciągi 
— do zabudowy własnej (bez boków 

szklanych, bez paneli dolnych)

Limosa

PL  |  WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DIMENSIONS  |  WYMIARY

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

security glass system
bezpieczne szkło i system otwierania

top LED lighting 
oświetlenie LED górne

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

1,2

1,7

2,2

EXT45

customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej 

multiplexable
system modułowy

plug-in version
z agregatem

COLOURS
KOLORYSTYKA

check available options - page 77 
sprawdź dostępne opcje wykończenia - str. 77

LIMOSA containers
pojemniki

EXT45 12 R452A/R448A* 3L2 / -21 ÷ -14 230 V/ 50 Hz

1,2 1 155 1 225 12 R452A/R448A* 3L2 / -21 ÷ -14 230 V/ 50 Hz

1,7 ④ 1 655 1 725 18 R452A/R448A* 3L2 / -21 ÷ -14 230 V/ 50 Hz/ ④

2,2 ④ 2 150 2 220 24 R452A/R448A* 3L2 / -21 ÷ -14 230 V/ 50 Hz/ ④
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A convenient and aesthetically pleasing self-service cabinet. 
Perfect to stimulate impulse buying. No barriers mean 

that customers can easily grab a sandwich, 
beverage or other food products. 

Larus

Wygodna i niepozbawiona walorów estetycznych lada samoobsługowa. Idealna 
w warunkach sprzedaży impulsowej. Bez barier i z przyjemnością można sięgnąć 

po kanapkę, napój i inne produkty spożywcze.



USE  |  DO UŻYTKU

ADVANTAGES  |  ZALETY

EN  |  STANDARD FITTINGS
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STORAGE  |  PRZECHOWYWANIE

— integral condensing unit
— fan-assisted refrigeration  
— three rows of deep glass shelves
— adjustable height and angle of shelves 

hanging rear doors for merchandising
— top and side LED lighting
— electronic control panel
— electric defrost
— automatic condensate evaporation 
— multiplexable with kit
— for self finishing 

(without side glass, without lower panels) 

Larus

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— trzy rzędy głębokich półek szklanych 
— regulowana wysokość i kąt zawieszenia 

półki 
— tylne drzwiczki uchylne 
— oświetlenie LED – górne i boczne 
— sterownik elektroniczny 
— odmrażanie elektryczne 
— automatyczne odparowanie skroplin 
— możliwość łączenia w ciągi 
— do zabudowy własnej 

(bez boków szklanych, bez paneli dolnych)

PL  |  WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

LARUS

1,0 1 000 1 080 252 R452A* 3H1 / +4 ÷ +8 230 V/ 50 Hz

1,4 1 400 1 480 358 R452A* 3H1 / +4 ÷ +8 230 V/ 50 Hz

DIMENSIONS  |  WYMIARY

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

security glass system
bezpieczne szkło

top and side LED lighting 
oświetlenie LED górne i boczne
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

1,0 1,4

self version
wersja samoobsługowa

customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej 

multiplexable
system modułowy

plug-in version
z agregatem

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

COLOURS
KOLORYSTYKA

check available options - page 77 
sprawdź dostępne opcje wykończenia - str. 77
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This counter ensures a beautiful display of confectionary 
products, such as creamy cakes and other pastries. 

It is the perfect complement to a display cabinet system, 
especially in an ice-cream parlour.

Gavia

Lada ta zapewni piękną prezentację wyrobów cukierniczych, zarówno 
ciast z kremem, jak i innych wypieków. Stanowi cudowne uzupełnienie 

linii ekspozycyjnej, szczególnie w lodziarni.



USE  |  DO UŻYTKU

ADVANTAGES  |  ZALETY

EN  |  STANDARD FITTINGS
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STORAGE  |  PRZECHOWYWANIE

— integral condensing unit
— fan-assisted refrigeration 
— front glazed glass, with lift-up system 

(black screen printing) 
— two rows of glass shelves, non-cooling 
— top and side LED lighting
— stainless steel worktop
— electronic control panel
— natural defrost
— automatic condensate evaporation 
— multiplexable with kit
— for self finishing 

(without side glass, without lower panels) 

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— szyba frontowa zespolona, podnoszona 

do góry na siłownikach (czarny sitodruk) 
— dwa rzędy głębokich półek, 

niechłodniczych
— oświetlenie LED – górne i boczne 
— blat roboczy ze stali nierdzewnej 
— sterownik elektroniczny 
— odmrażanie naturalne 
— automatyczne odparowanie skroplin 
— możliwość łączenia w ciągi 
— do zabudowy własnej (bez boków 

szklanych, bez paneli dolnych)

Gavia

PL  |  WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

GAVIA

1,7 1 665 1 725 325 R452A/R290* M2 / +4 ÷ +7 230 V/ 50 Hz

DIMENSIONS  |  WYMIARY

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

security glass system
bezpieczne szkło i system otwierania

top and side LED lighting oświetlenie 
LED górne i boczne
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej 

multiplexable
system modułowy

plug-in version
z agregatem

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

COLOURS
KOLORYSTYKA

check available options - page 77 
sprawdź dostępne opcje wykończenia - str. 77
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A cabinet with special rotating shelves. It makes the products 
displayed look like little works of art. 

Ardea

Szafa z obrotowymi talerzami do zadań specjalnych. Sprawia, że eksponowane 
tu wyroby cukiernicze wyglądają, jak prawdziwe dzieła sztuki. 



USE  |  DO UŻYTKU

ADVANTAGES  |  ZALETY

EN  |  STANDARD FITTINGS
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STORAGE  |  PRZECHOWYWANIE

— integral condensing unit
— fan-assisted refrigeration  
— five levels of exposition
— waterproof base shelf (black colour)
— side LED lighting
— electronic control panel
— natural defrost
— automatic condensate evaporation 
— for self finishing (without lower panels) 

Ardea

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— pięć poziomów ekspozycji  
— blat ze sklejki wodoodpornej 

(kolor czarny) 
— oświetlenie LED – boczne
— sterownik elektroniczny 
— odmrażanie naturalne 
— automatyczne odparowanie skroplin 
— do zabudowy własnej 

(bez paneli dolnych)

PL  |  WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ARDEA

0,7 770 770 400 R290* 3M2 / +4 ÷ +6 230 V/ 50 Hz

DIMENSIONS  |  WYMIARY

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

security glass system
bezpieczne szkło i system otwierania

side LED lighting 
oświetlenie LED boczne
easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

plug-in version
z agregatem

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

COLOURS
KOLORYSTYKA

check available options - page 77 
sprawdź dostępne opcje wykończenia - str. 77
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czarny kolor sitodruku 

black RAL colour

dowolny wariant zabudowy frontowej

customizable front panel

Global
Anthracite

Imperial Vintage

Rombo
Floral White

any RAL colour 

Create your own lineTechnical specifications
Stwórz własny ciąg sprzedażowyDane techniczne

Pastry and pralines

Ciasta i praliny czekoladowe

Ice cream

Lody

Self-service

Samoobsługa

Vertical display unit

Szafa chłodnicza

LImicola

1.0

Limicola

1.4

Limicola

INT45

Limicola 

EXT45

Gavia

1,7

Limosa

1,2

Limosa

1,7

Limosa

2.2

Limosa

EXT45

Larus

1.0

Larus

1,4

Ardea

0,7

Length without end walls | Długość bez boków (mm) 1 000 1 400 1 665 1 155 1 655 2 150 1 000 1 400

Length with end walls | Długość z bokami (mm) 1 070 1 470 1 725 1 225 1 725 2 220 1 070 1 470 770

Useful capacity | Pojemność użytkowa (dm3) 246 350 276 305 325 252 358 157

Number of ice cream containers | Ilość pojemników na lody

– 360 × 165 × 120 mm

– 360 × 165 × 120 mm

12

12

18

18

24

24

12 ①

Number of ice cream containers | Ilość pojemników na lody

– 360 × 165 × 150 mm

– 360 × 165 × 120 mm

12

6

18

9

24

12

12 ①

Number of ice cream containers | Ilość pojemników na lody

– 360 × 165 × 180 mm 12 18 24 12 ①

Useful container capacity | Pojemność użytkowa 

pojemników (360 × 165 × 120 mm) 125 187 250 125

Refrigerant | Czynnik chłodniczy R290* R290* R290* R290*
R452A /

R290*

R452A /

R448A*

R452A /

R448A*

R452A /

R448A*

R452A /

R448A*
R452A* R452A* R290*

Built-in hermetic refrigerant unit 

Wbudowany hermetyczny agregat chłodniczy

Remote refrigerant unit 

Zewnętrzny agregat chłodniczy

Air cooled condenser 

Skraplacz chłodzony powietrzem

Water controlled condenser | Skraplacz chłodzony wodą

Number of refrigerant evaporators | Ilość parowników 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1

Fan assisted refrigeration system 

System chłodzenia wspomagany wentylatorami

Electronic digital control board  | Sterownik elektroniczny

Time automatic defrost system with electric heater  

Automatyczny system odmrażania za pomocą grzałek 

elektrycznych

Time automatic defrost system with hot gas injection 

Automatyczny system odmrażania gorącym gazem ze 

sprężarki

Expansion valve system | Układ chłodniczy z 

termostatycznym zaworem rozprężnym

Capillary tube system | Układ chłodniczy z kapilarą

Temperature class | Klasa temperaturowa

3M2 / 3S

+2 /+4 ②

+14 /+16 ③

3M2 / 3S

+2 /+4 ②

+14 /+16 ③

3M2 / 3S

+2 /+4 ②

+14 /+16 ③

3M2 / 3S

+2 /+4 ②

+14 /+16 ③

M2

+4 /+7

3L2

–21 / –14

3L2

–21 / –14

3L2

–21 / –14

3L2

–21 / –14

3H1 

+4 / +8

3H1 

+4 / +8

3M2

+2 / +6

Power supply | Napięcie zasilania
230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

230V

50Hz

Requires 3-phase installation
Wymaga instalacji trójfazowej

+

+ Standard | Standard | Not available | Niedostępny  Option | Opcja

Trapezoid | Trapezowe Pastry | Ciasta

Manufacturer reserves the right to change the technical parameters of cabinets / Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzenia

Pralines | Praliny

+

+

+
+

|

+

+

+

+

+
+

|
|

+

+

+

+

+
+

|
|

+

+

+

+

+
+

|
|

+

+

+

+

+
+

+

|

+

|

+

+

+
+

+

|

+

|

+

+

+
+

+

|

+

|

+

+

+
+

+

|

+

|

+

+

+
+

|
|

+

|
|

+

+

+
+

|
|

+

|

+

+

+
+

|
|

+

+

+

+

+
+

|
|

+

④ ④

④③②①

* Dostępne także inne ekologiczne czynniki chłodnicze
Other eco refrigerants also available

Ⓑ Limicola Mini (1.0 ; 1.4) / Limosa Mini (1.7 ; 2.2)

|

 



81

USE
DO UŻYTKU

confectionery
cukiernia

cafe
kawiarnia

bakery
piekarnia

supermarket

minimarketice-cream parlor
lodziarnia

STORAGE
PRZECHOWYWANIE

muffins and cookies
babeczki i ciasteczka

cakes
ciasta 

smoothies
koktajle

drinks
napoje

pralines
praliny

sandwiches
kanapki

fruits
owoce

ice-creams
lody

ADVANTAGES 
ZALETY

energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

security glass system
bezpieczne szkło i system 
otwierania

self version
wersja samoobsługowa

customizable front panels
dowolny wariant zabudowy 
frontowej 

multiplexable
system modułowy

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

top and side LED lighting 
oświetlenie LED górne i boczne

easy system of servicing 
and maintenance
łatwa w eksploatacji 
i konserwacji

Icons

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

total lenght without end walls
długość całkowita bez boków

total lenght with end walls
długość całkowita z bokami

total useful capacity
pojemność uzytkowa

temperature class
klasa temperaturowa

power supply
napięcie

refrigerant
czynnik chłodniczy

plug-in version
z agregatem

side LED lighting 
oświetlenie LED boczne
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We work in compliance with the tradition, but all that we create, 
bears the hallmarks of innovation. Our attention to details is our obsession.

Eating and everything that is around table we treat as the high culture.
We care from the seeds, to the final result. Find us on www.sweettooth.pl

A grain of truth about us... 
Ziarenko prawdy o nas...

Działamy w poszanowaniu tradycji, ale wszystko co tworzymy nosi znamiona innowacyjności, 
dbałość o detal to nasze natręctwo, do jedzenia i wszystkiego co wokół podchodzimy, 

jak do kultury wysokiej. Pielęgnujemy od ziarenka, aż po efekt końcowy.
Pasjonatów wyszukanych smaków zapraszamy do odwiedzenia bloga: kochamslodkie.pl

kochamslodkie.plsweettooth.pl



ul. Wrzosowa 10
32-340 Wolbrom, Poland
www.essystemk.pl 
info@essystemk.pl 
tel: +48 326440400

Lenari Italia SRL
via Gaetano Donizetti S.N.
61033 Fermignano (PU), Italy 
www.lenaritalia.it  
info@lenaritalia.it
tel: +39 0722 332032

Sankt Petersburg 191123
ul. Shpalernaja 36
office 313, Russia
nkirillov@essystemk.com
tel: +7 9219697156

1 Morley Way
Woodston
Peterborough
PE2 7BW, United Kingdom
lbourne@essystemk.pl
tel: +44 (0) 7870564626

Bulevar Dzordza 
Vasingtona 98/III
The Capital Plaza
81000 Podgorica, Montenegro
www.essystemk-balkan.com
zjovanovic@essystemk.com
tel. +382 67083777

English

+48 32 644 04 41

skype: essystemk_eng

Polish:

+48 32 644 04 33

skype: essystemk_pl

Italian:

+ 4832 644 04 55

skype: essystemk_it

Russian:

+48 32 644 04 42

skype: essystemk_ru

Communicating with us is simple, and our consulting team are at 
your service. Contact us by phone, email, or Skype:

www.facebook.com/essystemk

Spanish:

+48 32 644 04 29

skype: essystemk_esp

German:

+48 32 644 04 40

skype: essystemk_de

Japanese:

+48 32 644 04 10

skype: essystemk_ jp

French:

+48 32 644 04 42

skype: essystemk_fr 

Our concepts arise in Central Europe in a plant in Southern Poland. 
But our inspiration comes from a number of cultures and sites all 
around the world. Customers choosing our style come from over 
50 countries and we are continuing  to expand into new markets.

Nasze projekty opracowywane są w Europie Środkowej, w zakładzie na 
południu Polski. Jednak nasze inspiracje pochodzą z różnych kultur i miejsc 
na świecie. Nasz styl docenili już klienci z ponad 50 krajów, jednak wciąż 
rozszerzamy naszą działalność o nowe rynki. 

ES SYSTEM K’S factory in Poland
Fabryka ES SYSTEM K w Polsce 

Current ES SYSTEM K’S markets  
Obecny zasięg sprzedaży produktów ES SYSTEM K

Perspective ES SYSTEM K’S markets
Kolejne etapy zwiększenia zasięgu sprzedaży ES SYSTEM K



In addition to the refrigeration equipment presented in this catalog there is also a wide range of plug-in cabinets in 
ES SYSTEM K offer intended for shops with a small area. We also have many other devices that are used in supermarkets, 
including refrigerators for impulse sales. Full offer is available at: www.essystemk.com. 

Oprócz prezentowanych w niniejszym katalogu urządzeń, w ofercie firmy ES SYSTEM K dostępny jest także szeroki asortyment mebli typu plug-in 

z przeznaczeniem dla sklepów o małej powierzchni. Posiadamy również wiele innych urządzeń, które znajdą zastosowanie w supermarketach, w tym urządzenia 

do sprzedaży impulsowej. Pełna oferta dostępna jest na stronie: www.essystemk.com. 

Even more

All Rights Reserved. No part of this materials (text, graphics, logos, button icons, images and others) may be reproduced 
or distributed in any form or by any means without the prior permission of the ES SYSTEM K sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część materiałów (tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) nie może być powielana 

lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia ES SYSTEM K sp. z o.o.

All Rights Reserved

ES SYSTEM K team
GRID Design Studio
Luminance Studio
Krzysztof Malczyk, Smart Studio, Paweł Ulatowski
Joanna Olas-Rek

executive editor:

product design:

renderings:

photography:

graphic design and dtp:

LENARI catalogue production team

Product photos presented in the catalogue may include optional fittings not included in the basic price of the cabinet. 
Manufacturer reserves the right to change the technical parameters of cabinet. 

Prezentowane w katalogu zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, nie uwzględione w cenie podstawowej mebla. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzenia. 
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