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Ultra Efficiënt

Alle professionele Liebherr apparaten met het „Ultra Efficient“ logo voldoen
aan de criteria voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Deze apparaten worden
vanwege de zeer energiezuinige en milieuvriendelijke werking door de
Nederlandse overheid gesubsidieerd. Meer informatie over de subsidie kunt u
vinden op www.agentschapnl.nl/eia

Definities klimaatklassen
Klimaatklasse SN = omgevingstemperaturen van +10°C tot +32°C
Klimaatklasse N

= omgevingstemperaturen van +16°C tot +32°C

Klimaatklasse ST = omgevingstemperaturen van +16°C tot +38°C
Klimaatklasse T

= omgevingstemperaturen van +16°C tot +43°C
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Kenmerken
ProfiLine GN 2/1
Het koelmiddel R290 is milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.
Het dooiwater verdampt met heet gas: snel en energiebesparend.
Grote verdampingsvlakken voor een optimale koeling.
Hoog efficiënte ventilatoren verminderen het energieverbruik.
Optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm waarschuwt bij
een ongewenste temperatuurstijging en onnodig koudeverlies.
De hoogwaardige deurrubbers zijn dankzij het ingewerkt
groefsysteem gemakkelijk te vervangen, voor een optimale hygiëne.
Een uiterst doeltreffende isolatiedikte van 83 mm zorgt voor een
laag energieverbruik en houdt de temperatuur stabiel.
Verwisselbare deurscharniering zodat de apparaten in elke ruimte
goed toegankelijk zijn te plaatsen.
Opklapbare en afdekplaat voor de compressorruimte zodat de
koeltechnische onderdelen goed bereikbaar zijn voor onderhoud en
reiniging.
Nauwkeurige elektronica in combinatie met hoogwaardige
koelcomponenten voor een minimaal energieverbruik. Voor het
onderhoudsgemak en de hygiëne is de elektronica geïntegreerd.
De seriële businterfaces, potentiaalvrije contacten en
infrarood interfaces voldoen aan de HACCP-eisen en maken
koppeling aan centrale registratie- en alarmsystemen mogelijk.
Verdampingsvrije binnenruimte voor een minimale
temperatuurstijging tijdens het ontdooien en het opslaan
van grotere hoeveelheden.
Snelle ontdooiing met heet gas beperkt het energieverbruik.
De hoog efficiënte heetgasontdooiing staat garant voor dooitijden van
amper 10 minuten. Hierdoor wordt energie bespaard en stijgt
de binnentemperatuur slechts minimaal.
Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen van de
deur beperkt het binnenstromen van warme lucht van buiten.
Daardoor blijft de koude in het apparaat en wordt waardevolle energie
bespaard.
De binnenruimte van diepgetrokken chroomnikkelstaal
met reinigingsafvoer biedt stabiliteit en flexibiliteit,
en bovendien een goede hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
De behuizingen van edelstaal met zijwanden uit één stuk zijn
naadloos uitgevoerd en daardoor bijzonder hygiënisch en
onderhoudsvriendelijk.
De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies en helpt op die
manier het energieverbruik te verminderen. De ergonomische greep
over de gehele deurhoogte zorgt ervoor dat de deur gemakkelijk te
openen is.

5

ProfiLine GN 2/1

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Zelfsluitende deur
De deur is voorzien van een geïntegreerde greep over de volledige deurhoogte
en voorzien van zelfsluitende scharnieren vanaf een openingshoek van ca. 75°.
Bij alle 1-deurs modellen is de deurscharniering wisselbaar. Hiermee is het
apparaat voor elke gebruiker snel en makkelijk toegankelijk en dankzij de uitschakeling van de ventilatie bij deuropening is koude verlies tot een minimum
beperkt. Het deuralarm zorgt voor extra veiligheid.

Gastronorm 2/1
Het gestandaardiseerde interieur is van hoogwaardig chroomnikkelstaal. Dit
garandeert stabiliteit, flexibiliteit en optimale hygiëne. Gastronormbakken kunnen evenals de draagroosters op de ribben worden ingeschoven. Het chroomnikkelstaal interieur is afgestemd op Gastronorm 2/1. de draagroosters zijn belastbaar tot maar liefst 60 kg.

Het interieur: flexibel en genormeerd
In het dagelijks gebruik geeft het exclusieve ribben ontwerp van de chroomnikkelstalen binnenkuip veel voordelen. Draagroosters, met een belastbaarheid tot
60 kg, of gastronorm bakken kunnen direct op de voorgevormde ribben worden
ingeschoven. De onderlinge ribbenafstand is 6 cm, bij ingelegde roosters is de
bruikbare afstand 5 cm, waarmee de flexibiliteit van het interieur maximaal is.

Digitaal temperatuurdisplay
Nauwkeurige elektronica zorgt samen met de hoogwaardige koelcomponenten
en de 83 mm dikke isolatie voor een minimaal energieverbruik. De temperatuur
is tot op de graad nauwkeurig in te stellen en het optisch en akoestisch temperatuuralarm waarschuwt bij een ongewenste temperatuurverandering.

Premium bedieningspaneel met tekstdisplay
Alle bedieningselementen zitten hygiënisch weggewerkt achter een beschermfolie. Het bedieningsmenu is in meerdere talen in te stellen en de toetsen zijn
indien gewenst te blokkeren. Aparte symbolen zijn zichtbaar bij lopende compressor, draaiende ventilator, ontdooicyclus, te hoge temperatuur en servicewaarschuwing. Onderin het paneel is een deurslot met 2 sleuteltjes aanwezig.
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Leverbaar met rolwielen of stelpoten
Een aantal modellen zijn af fabriek leverbaar met swingwielen. Dit maakt het
reinigen onder deze apparaten makkelijk en biedt een flexibel gebruik. De 2
voorwielen zijn uitgevoerd met een trapremsysteem. De wielen zijn 13 cm hoog
en demontabel voor transport. Modellen met stelpoten zorgen voor 15 cm vrije
ruimte onder de kast en zijn maximaal 3 cm hoger in te stellen. Een set rolwielen
of stelpoten is ook als accessoire leverbaar.

Glasdeur met plafondverlichting
De gastronorm koelkast GKPv 6573 met geïsoleerde glasdeur is uitgevoerd met
apart schakelbare LED plafondverlichting. Alle gekoelde producten kunnen helder en energiezuinig gepresenteerd worden, zonder nadelige warmte afgifte van
de verlichting.

Snel en energiebesparend ontdooien
Hoog efficiënte ventilatoren zorgen samen met het Liebherr luchtgeleidingssysteem voor een snelle afkoeling. De automatische heetgasontdooiing draagt
aanzienlijk bij aan de stabiliteit van de binnentemperatuur en zorgt voor een
vergaande energiebesparing. Handmatig instellen van de ontdooiing is ook
mogelijk.

Eenvoudig te reinigen
In ruimtes waarin dagelijks grote hoeveelheden levensmiddelen worden verwerkt, speelt hygiëne een belangrijke rol. Alle Profiline GN 2/1 modellen zijn
uitgevoerd met een chroomnikkelstalen interieur voorzien van geïntegreerde
steunribben. De binnenwand is daardoor perfect te reinigen en aanzienlijk sneller
in vergelijking met de conventionele losse draaglijsten. De uit één stuk diepgetrokken bodemplaat met is uitgevoerd met een reinigingswater afvoer.

Goed bereikbaar voor onderhoud
De afdekplaat van de compressorruimte is opklapbaar en kan indien gewenst
volledig gedemonteerd worden. Alle koeltechnische onderdelen zijn hierdoor
goed bereikbaar voor onderhoud en reiniging. De stoffilter is van bovenaf direct
bereikbaar, zonder de afdekplaat te hoeven openen.
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Koelkasten GN 2/1
Prijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar als
Bruto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Gastronorm
Materiaal behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Interface / potentiaalvrij contact
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Hoogte stelpoten
Type handvat
Voetpedaalopener
Slot
Deur zelfsluitend
Isolatie
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Accessoires
CNS-draagrooster
Draagrooster kunststof gecoat
Draagrails U-vorm rechts/links
Set swingwielen
Voetpedaalopener
Infraroodsleutel incl. software
Converter incl. Software (seriële aansluiting)
NTC product-temperatuursensor
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Koelen

GKPv 1490

GKPv 1470

€ 6.100,-

€ 5.300,GKPv 1470/924 (swingwielen) € 5.350,1427 l

1427 l
1430 / 830 / 2150
1240 / 650 / 1550
1,917 kWh
dynamisch
automatisch
-2°C tot +16°C
530 x 650 mm
edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch met tekstdisplay
digitaal
optisch en akoestisch
RS 485 / ja
8
chroomnikkelstaal
60 kg
150 – 180 mm
greep
ja
ja
ja
83 – 60 mm
220 / 197 kg
T
55 dB(A)
R 290
2,5 A / 350 W
50 Hz / 220 – 240V~

1430 / 830 / 2150
1240 / 650 / 1550
2,315 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
530 x 650 mm
edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
ja
8
kunststof gecoat
60 kg
150 – 180 mm
greep
ja
ja
83 – 60 mm
224 / 201 kg
T
55 dB(A)
R 290
2,5 A / 350 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112904
7112908
9001761 / 9001757
9590583

€
€
€
€

94,95
45,64
12,26
182,02

9590389
9590387
9590407

€
€
€

417,14
392,04
71,34

7112904
7112908
9001761 / 9001757
9590583
9590639

€
€
€
€
€

94,95
45,64
12,26
182,02
358,36

Vriezen

Diepvrieskasten GN 2/1
Prijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar als
Bruto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Gastronorm
Materiaal behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Interface / potentiaalvrij contact
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Type handvat
Voetpedaalopener
Hoogte stelpoten
Slot
Deur zelfsluitend
Isolatie
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Accessoires
CNS-draagrooster
Draagrooster kunststof gecoat
Draagrails U-vorm rechts / links
Set swingwielen
Voetpedaalopener
Infraroodsleutel incl. software
Converter incl. software (seriële aansluiting)
NTC product-temperatuursensor

GGPv 1490

GGPv 1470

€ 6.500,-

€ 5.900,GGPv 1470/924 (swingwielen) € 5.950,1427 l

1427 l
1430 / 830 / 2150
1240 / 650 / 1550
7,903 kWh
dynamisch
automatisch
-10°C tot -26°C
530 x 650 mm
edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch met tekstdisplay
digitaal
optisch en akoestisch
RS 485 / ja
8
chroomnikkelstaal
60 kg
greep
ja
150 – 180 mm
ja
ja
83 – 60 mm
229 / 205 kg
T
60 dB(A)
R 290
5,0 A / 700 W
50 Hz / 220 – 240V~

1430 / 830 / 2150
1240 / 650 / 1550
8,397 kWh
dynamisch
automatisch
-10°C tot -26°C
530 x 650 mm
edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
ja
8
kunststof gecoat
60 kg
greep
150 – 180 mm
ja
ja
83 – 60 mm
229 / 205 kg
T
60 dB(A)
R 290
4,5 A / 700 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112904
7112908
9001761 / 9001757
9590583

€
€
€
€

94,95
45,64
12,26
182,02

9590389
9590387
9590407

€
€
€

417,14
392,04
71,34

7112904
7112908
9001761 / 9001757
9590583
9590639

€
€
€
€
€

94,95
45,64
12,26
182,02
358,36
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Koelkasten GN 2/1
Prijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar als
Bruto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Gastronorm
Materiaal behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting
Waarschuwingssignaal bij storing
Interface / potentiaalvrij contact
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Type handvat
Voetpedaalopener
Hoogte stelpoten
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Isolatie
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Accessoires
CNS-draagrooster
Draagrooster kunststof gecoat
Set swingwielen
Voetpedaalopener
Infraroodsleutel incl. software
Converter incl. Software (seriële aansluiting)
NTC product-temperatuursensor
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GKPv 6590

GKPv 6573

GKPv 6570

€ 3.650,-

€ 3.475,-

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
0,728 kWh
dynamisch
automatisch
-2°C tot +16°C
530 x 650 mm
edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch met tekstdisplay
digitaal

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
2,702 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
530 x 650 mm
edelstaal
edelstaal deur met isolatieglas
chroomnikkelstaal
elektronisch
digitaal
LED plafondverlichting, apart schakelbaar
optisch en akoestisch
ja
4
kunststof gecoat
60 kg
greep
150 – 180 mm
ja
ja
rechts, wisselbaar
83 – 60 mm
144 / 127 kg
ST
55 dB(A)
R 290
2,0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

€ 3.050,GKPv 6570/924 (swingwielen) € 3.100,601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
1,047 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
530 x 650 mm
edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch
digitaal

optisch en akoestisch
RS 485 / ja
4
chroomnikkelstaal
60 kg
greep
ja
150 – 180 mm
ja
ja
rechts, wisselbaar
83 – 60 mm
135 / 119 kg
T
55 dB(A)
R 290
2,0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112904
7112908
9590581

€ 94,95
€ 45,64
€ 156,47

9590389
9590387
9590407

€ 417,14
€ 392,04
€ 76,00

7112904
7112908
9590581
9590659

€ 94,95
€ 45,64
€ 156,47
€ 170,30

optisch en akoestisch
ja
4
kunststof gecoat
60 kg
greep
150 – 180 mm
ja
ja
rechts, wisselbaar
83 – 60 mm
133 / 117 kg
T
55 dB(A)
R 290
2,0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112904
7112908
9590581
9590659

€ 94,95
€ 45,64
€ 156,47
€ 170,30

Vriezen

Diepvrieskasten GN 2/1
Prijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar als
Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Gastronorm
Materiaal behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting
Waarschuwingssignaal bij storing
Interface / potentiaalvrij contact
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Type handvat
Voetpedaalopener
Hoogte stelpoten
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Isolatie
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Accessoires
CNS-draagrooster
Draagrooster kunststof gecoat
Set swingwielen
Voetpedaalopener
Infraroodsleutel incl. software
Converter incl. Software (seriële aansluiting)
NTC product-temperatuursensor

GGPv 6590

GGPv 6570

€ 4.300,-

€ 3.700,GGPv 6570 variant 924 (met swingwielen) € 3.750,601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
4,513 kWh
dynamisch
automatisch
-10°C tot -35°C
530 x 650 mm
edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
ja
4
kunststof gecoat
60 kg
greep
150 – 180 mm
ja
ja
rechts, wisselbaar
83 – 60 mm
146 / 130 kg
T
60 dB(A)
R 290
4,0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
3,423 kWh
dynamisch
automatisch
-10°C tot -35°C
530 x 650 mm
edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch met tekstdisplay
digitaal
optisch en akoestisch
RS 485 / ja
4
chroomnikkelstaal
60 kg
greep
ja
150 – 180 mm
ja
ja
rechts, wisselbaar
83 – 60 mm
147 / 130 kg
T
60 dB(A)
R 290
4,0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112904
7112908
9590581

€ 94,95
€ 45,64
€ 156,47

9590389
9590387
9590407

€ 417,14
€ 392,04
€ 76,00

7112904
7112908
9590581
9590659

€ 94,95
€ 45,64
€ 156,47
€ 170,30
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Kenmerken
Gastronomie
De koelmiddelen R290 en R600a zijn milieuvriendelijk,
krachtig en energiezuinig.
Optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm waarschuwt bij
een ongewenste temperatuurstijging en onnodig koudeverlies.
De hoogwaardige deurrubbers zijn dankzij het ingewerkt
groefsysteem gemakkelijk te vervangen, voor een optimale hygiëne.
Verwisselbare deurscharniering zodat de apparaten in elke ruimte
goed toegankelijk zijn te plaatsen.
Nauwkeurige elektronica die tot op de graad nauwkeurig kan
worden ingesteld.
Euronorm en GN bakken kunnen op de stabiele draagroosters
worden geplaatst.
In hoogte verstelbare stelpoten van 150 tot 180 mm voor reinigen
vloeroppervlak onder het apparaat.
Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen van de
deur beperkt het binnenstromen van warme lucht van buiten.
Daardoor blijft de koude in het apparaat en wordt waardevolle energie
bespaard.
De binnenruimte met diepgetrokken reinigingsafvoer biedt
stabiliteit en flexibiliteit, en bovendien een goede hygiëne en
gemakkelijk onderhoud.
Digitaal temperatuurdisplay toont op de graad nauwkeurig de
temperatuur.
De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies en helpt het
energieverbruik te verminderen.
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Kwaliteit tot in het kleinste detail
Digitaal temperatuurdisplay
Dankzij het digitale temperatuurdisplay kan de temperatuur tot op de graad
nauwkeurig worden ingesteld. Het deur- en temperatuuralarm waarschuwt bij
ongewenste temperatuurverandering. Het ontdooien geschiedt automatisch tijdens de ruststand van de compressor. Het geïntegreerde slot is van uitstekende
kwaliteit en beschermt tegen onbevoegde toegang.

Automatische deursluiting vanaf 30°
De deur is voorzien van een stevige stanggreep. Vanaf een openingshoek van ca.
30°wordt de deur automatisch gesloten. De deurscharniering is wisselbaar en
de deurubbers zijn te vervangen. Hiermee is het apparaat voor elke gebruiker
snel en makkelijk toegankelijk.

Gastronorm
Gastronormbakken kunnen evenals de draagroosters op de ribben worden ingeschoven. Het interieur is afgestemd op Gastronorm 2/1. de draagroosters zijn
belastbaar tot maar liefst 60 kg.

Dynamische koeling
De ventilator creëert een luchtgeleiding voor een snelle afkoeling en een stabiele binnentemperatuur. Bij deuropening schakelt de ventilator automatisch uit
zodat de koude in de kast blijft. De luchtvochtigheid kan op 2 niveaus worden
ingesteld.

Eenvoudig te reinigen
De naadloze kunststof binnenkast met diepgetrokken reinigingsafvoer is onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. De afstanden van de ribben maken een variabele indeling van de binnenruimte mogelijk. Op de stevige roosters kunnen
gastronormbakken tot Gastronorm 2/1 worden geplaatst.
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Leverbaar met rolwielen of stelpoten
Modellen GKv 64.. en GKv 57.. kunnen worden uitgerust met swingwielen voor
een makkelijke reiniging onder de apparaten en flexibel gebruik op verschillende
locaties. Een set rolwielen is als accessoire leverbaar. De standaard stelpoten zijn
van 150 mm tot 180 mm in hoogte verstelbaar. Dit maakt moeiteloos reinigen
van de vloer onder de apparaten mogelijk.

Het interieur: flexibel en genormeerd
In het dagelijks gebruik geeft de naadloze kunststof binnenkuip veel voordelen.
De afstanden van de ribben maken een variabele indeling van de binnenruimte
mogelijk. Draagroosters, met een belastbaarheid tot 60 kg, of gastronorm bakken kunnen direct op de voorgevormde ribben worden ingeschoven.

Standaard met slot
Het stevige slot is in de deur geïntegreerd en beschermt tegen onbevoegde
toegang van de kast en de levensmiddelen.

NoFrost technologie
De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De
levensmiddelen worden met ijskoude circulatielucht ingevroren en de luchtvochtigheid wordt afgevoerd. De automatische heetgasontdooiing draagt aanzienlijk
bij aan de stabiliteit van de binnentemperatuur en zorgt voor een vergaande
energiebesparing.

Akoestisch alarm
Het apparaat geeft een akoestisch signaal wanneer de deur langer dan circa 180
seconden open staat en wanneer de temperatuur in de kast ongewenst verandert. Na een stroomstoring wordt er een akoestisch signaal gegeven evenals een
melding in het display van de kast.
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Koelen

GKv 6460

GKv 6410

Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Gastronorm
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Hoogte stelpoten
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

€ 2.200,GKv 6460 ( met swingwielen i.p.v. stelpoten) € 2.250,663 / 647 l
750 / 750 / 2064
650 / 581 / 1710
1,298 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
650 x 530 mm
edelstaal / edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
6
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
150 – 180 mm
stanggreep van edelstaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
103 / 95 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1,3 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

€ 1.850,GKv 6410/924 (swingwielen) € 1.900,663 / 647 l
750 / 750 / 2064
650 / 581 / 1710
1,298 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
650 x 530 mm
staal / wit
staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
6
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
150 – 180 mm
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
105 / 96 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1,3 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Rooster wit
Set swingwielen
Paneel voor ombouw naar standaard elektronica
CNS-draagrooster
Wildophangsysteem

7112439
9086457
9086659
7112351
9590787

Koelers GN 2/1
Prijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar als
Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
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€
€
€
€
€

52,72
156,47
18,59
105,52
358,36

7112439
9086457
9086661
7112351
9590787

€
€
€
€
€

52,72
156,47
18,59
105,52
358,36

Vriezen

GGv 5860

GGv 5810

Prijs (exclusief BTW)

€ 2.550,-

€ 2.250,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Gastronorm
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Hoogte stelpoten
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

547 / 490 l
750 / 750 / 2064
610 / 500 / 1395
2,411 kWh
dynamisch
automatisch
-14°C tot -28°C
325 x 530 mm
edelstaal / edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
5
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
stanggreep van edelstaal
150 – 180 mm
ja
ja
rechts, wisselbaar
121 / 112 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3,0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~

547 / 490 l
750 / 750 / 2064
610 / 500 / 1395
2,411 kWh
dynamisch
automatisch
-14°C tot -28°C
325 x 530 mm
staal / wit
staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
5
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
stanggreep metaal
150 – 180 mm
ja
ja
rechts, wisselbaar
122 / 113 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3,0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Rooster wit
Set swingwielen

7112059
9086457

Diepvrieskasten GN 2/1

€
€

52,72
156,47

7112059
9086457

€ 52,72
€ 156,47
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Gastronomie

Koelers Gastronomie

Koelen

GKv 5790

GKv 5730

Prijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar met swingwielen i.p.v. stelpoten
Ook leverbaar als
Ook leverbaar met swingwielen i.p.v. stelpoten

€ 2.100,GKv 5790 (swingwielen)
(GKv 5760*)
GKv 5760 (swingwielen )

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)

583 / 569 l
750 / 750 / 1864
650 / 581 / 1510
1,269 kWh (1,206)
dynamisch
automatisch
-2°C tot +15°C
*(+1°C tot +15°C)
650 x 530 mm
edelstaal / edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
5
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
150 – 180 mm
stanggreep van edelstaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
95 / 87 kg (94 / 85 kg)
SN-ST (SN-T)
50 dB(A)
R 600a
1,0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik*
Gastronorm
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Hoogte stelpoten
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Accessoires
Rooster wit
Set swingwielen / Swingwiellijst
Paneel voor ombouw naar standaard elektronica
CNS-draagrooster
Wildophangsysteem
Stelpoten
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7112439
9086457 /9086659
7112351
9590787

€ 2.150,€ 2.000,€ 2.050,-

€
€
€
€
€

52,72
156,47
18,59
105,52
358,36

€ 1.750,GKv 5730 (swingwielen)
(GKv 5710*)
GKv 5710 (swingwielen)

GKvesf 5445
€ 1.425,€ 1.800,€ 1.650,€ 1.700,-

583 / 569 l
750 / 750 / 1864
650 / 581 / 1510
1,269 kWh (1,206)
dynamisch
automatisch
-2°C tot +15°C
*(+1°C tot +15°C)
650 x 530 mm
staal / wit
staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
5
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
150 – 180 mm
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
96 / 88 kg (95 / 87 kg)
SN-ST (SN-T)
50 dB(A)
R 600a
1,0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112439
9086457 /9086661
7112351
9590787

€ 52,72
€ 156,47
€ 18,59
€ 105,52
€ 358,36

554 / 520 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
0,983 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
edelstaal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
4
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
stanggreep kunststof
ja
rechts, wisselbaar
99 / 93 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1,5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112415
-/ 9086381

€ 26,68
€ 675,73

9590235

€ 279,24

Vriezen

GGv 5060

GGv 5010

GG 5260

Prijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar met swingwielen i.p.v. stelpoten

€ 2.300,-

€ 2.050,-

€ 2.100,€ 1.850,GG 5260 (swingwielen) € 2.150,- GG 5210/924

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Gastronorm
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Hoogte stelpoten
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

478 / 421 l
750 / 750 / 1864
610 / 500 / 1225
1,996 kWh
dynamisch
automatisch
-14°C tot -28°C
530 x 325 mm
edelstaal / edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
4
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
150 – 180 mm
stanggreep van edelstaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
111 / 103 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3,0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~

Diepvrieskasten Gastronomie

Accessoires
Rooster wit
Set swingwielen
Paneel voor ombouw naar standaard elektronica
Draadmand
Draadmand kort
Lade / Lade kort

7112059
9086457

€ 52,72
€ 156,47

478 / 421 l
750 / 750 / 1864
610 / 500 / 1225
1,996 kWh
dynamisch
automatisch
-14°C tot -28°C
530 x 325 mm
staal / wit
staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
4
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
150 – 180 mm
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
112 / 104 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3,0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112059
9086457

€ 52,72
€ 156,47

513 / 472 l
750 / 750 / 1864
607 / 560 / 1510
1,147 kWh
statisch
handmatig
-14°C tot -28°C
edelstaal / edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
aluminium
60 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
115 / 108 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1,0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

9086457
9086659
9141791
7112423
9792795/797

€ 156,47
€ 18,59
€ 45,64
€ 18,59
€ 45,64

GG 5210

€ 1.900,-

513 / 472 l
750 / 750 / 1864
607 / 560 / 1510
1,147 kWh
statisch
handmatig
-14°C tot -28°C
staal / wit
staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
aluminium
60 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
116 / 108 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1,0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

9086457
9086661
9141791
7112423
9792795/797

€ 156,47
€ 18,59
€ 45,64
€ 18,59
€ 45,64
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Gastronomie

Koelen

GKv 4360

GKv 4310

GKvesf 4145

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.400,-

€ 1.100,-

€ 1.225,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

434 / 406 l
600 / 680 / 1900
475 / 480 / 1688
0,708 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
edelstaal / edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
5
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
stanggreep van edelstaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
78 / 72 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1,5 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

434 / 406 l
600 / 680 / 1900
475 / 480 / 1688
0,708 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
5
metaal, wit kunststof gecoat
60 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
79 / 73 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1,5 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

373 / 346 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
0,963 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
edelstaal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
4
metaal, wit kunststof gecoat
45 kg
greep kunststof
ja
rechts, wisselbaar
69 / 64 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Rooster wit
10 cm hoge stelpoten

7112255
9086527

Koelers Gastronomie
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€ 26,68
€ 129,52

7112255
9086527

€ 26,68
€ 129,52

7112467
9590233

€ 26,68
€ 220,57

Vriezen

GG 4060

GG 4010

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.500,-

€ 1.250,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

382 / 348 l
600 / 680 / 1900
457 / 480 / 1686
1,211 kWh
statisch
handmatig
-14°C tot -28°C
edelstaal / edelstaal

382 / 348 l
600 / 680 / 1900
457 / 480 / 1686

edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
aluminium
60 kg
stanggreep van edelstaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
89 / 83 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
aluminium
60 kg
stanggreep wit
ja
ja
rechts, wisselbaar
92 / 85 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

Diepvrieskasten Gastronomie

Accessoires
Rolwielen
10 cm hoge stelpoten
Draadmand

9086529
9086527
9141693

1,211 kWh
statisch
handmatig
-14°C tot -28°C
staal / wit

€ 94,95
€ 129,52
€ 52,72

9086529
9086527
9141693

€ 94,95
€ 129,52
€ 52,72
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Koel/vriescombinatie Gastronomie

HFK
vrij

Kenmerken
Koel/vriescombinaties
De koelmiddelen R290 en R600a zijn milieuvriendelijk,
krachtig en energiezuinig.
Optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm waarschuwt bij
een ongewenste temperatuurstijging en onnodig koudeverlies.
De hoogwaardige deurrubbers zijn dankzij het ingewerkt
groefsysteem gemakkelijk te vervangen, voor een optimale hygiëne.
Verwisselbare deurscharniering zodat de apparaten in elke ruimte
goed toegankelijk zijn te plaatsen.
Nauwkeurige elektronica die tot op de graad nauwkeurig kan
worden ingesteld.
Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen van de
deur beperkt het binnenstromen van warme lucht van buiten.
Daardoor blijft de koude in het apparaat en wordt waardevolle energie
bespaard.
Digitaal temperatuurdisplay toont op de graad nauwkeurig de
temperatuur van het koel- en vriesdeel.
De zelfsluitende deuren voorkomen koudeverlies en verhogen het
gebruiksgemak.
Een dubbel slot verhindert ongewenste toegang.
Het dynamisch koelsysteem koelt nieuw ingelegde dranken en
levensmiddelen snel af en houdt de temperatuur in de binnenruimte
constant.
De ergonomische stanggreep biedt stabiliteit, ook wanneer de deur
vaak wordt geopend.
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Koel/vriescombinaties Gastronomie

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Digitaal temperatuurdisplay
Dankzij het digitale temperatuurdisplay kan de temperatuur tot op de graad
nauwkeurig worden ingesteld. Het deur- en temperatuuralarm waarschuwt bij
ongewenste temperatuurverandering.

Automatische deursluiting vanaf 30°
De deuren zijn voorzien van een stevige stanggreep. Vanaf een openingshoek
van ca. 30°wordt de deur automatisch gesloten. De deurscharniering is wisselbaar, hiermee is het apparaat in elke opstelling te plaatsen en snel toegankelijk.

Gastronorm
In het dagelijks gebruik geeft de naadloze kunststof binnenkuip veel voordelen.
De afstanden van de ribben maken een variabele indeling van de binnenruimte
mogelijk. Gastronormbakken kunnen evenals de draagroosters op de ribben
worden ingeschoven. Het interieur is afgestemd op Gastronorm 2/3.

Dynamische koeling
De ventilator creëert een luchtgeleiding voor een snelle afkoeling en een stabiele binnentemperatuur. Bij deuropening schakelt de ventilator automatisch uit
zodat de koude in de kast blijft. De luchtvochtigheid kan op 2 niveaus worden
ingesteld.

Standaard met slot
Het dubbele slot is in de deur geïntegreerd en beschermt tegen onbevoegde
toegang van koeldeel en het vriesdeel.
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Koelen

Koel/vriescombinatie gastronorm

GCv 4060

GCv 4010

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.900,-

€ 1.700,-

Bruto / netto inhoud koeldeel
Bruto / netto inhoud vriesdeel
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h) koeldeel
Binnenmaten in mm (b / d / h) vriesdeel
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem koeldeel/vriesdeel
Ontdooisysteem koeldeel/vriesdeel
Temperatuurbereik koeldeel/vriesdeel
Gastronorm
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters koeldeel/vriesdeel
Belastbaarheid draagroosters koeldeel/vriesdeel
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Isolatie
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

254 / 240 l
107 / 105 l
600 / 615 / 2000
440 / 435 / 1105
431 / 435 / 597
1,300 kWh
dynamisch / statisch
automatisch / handmatig
+1°C tot +15°C / -14°C tot - 28°C
2/3
edelstaal / edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
3
metaal, wit kunststof gecoat / glas
45 / 24 kg
stanggreep van edelstaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
70 – 70 mm
88 / 82 kg
SN-T (5)
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 200W
50 Hz / 220 – 240V~

254 / 240 l
107 / 105 l
600 / 615 / 2000
440 / 435 / 1105
431 / 435 / 597
1,300 kWh
dynamisch / statisch
automatisch / handmatig
+1°C tot +15°C / -14°C tot - 28°C
2/3
staal / wit
staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
3
metaal, wit kunststof gecoat / glas
45 / 24 kg
stanggreep
ja
ja
rechts, wisselbaar
70 – 70 mm
88 / 82 kg
SN-T (5)
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 200W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Wit rooster, kunststof gecoat

7112313

€

23,42

7112313

Vriezen

€

23,42
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Bakkerijnorm

HFK
vrij

Kenmerken
Bakkerijnorm
Het koelmiddel R290 is milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.
Grote verdampingsvlakken voor een perfecte koeling.
Hoog efficiënte ventilatoren verminderen het energieverbruik.
Optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm waarschuwt bij
een ongewenste temperatuurstijging en onnodig koudeverlies.
De hoogwaardige deurrubbers zijn dankzij het ingewerkt
groefsysteem gemakkelijk te vervangen, voor een optimale hygiëne.
Een uiterst doeltreffende isolatiedikte van 83 mm zorgt voor een
laag energieverbruik en houdt de temperatuur optimaal gelijkmatig.
Verwisselbare deurscharniering waarmee de apparaten in elke
ruimte goed toegankelijk zijn te plaatsen.
Opklapbare en demonteerbare afdekplaat voor de
compressorruimte zodat de koeltechnische onderdelen goed
bereikbaar zijn voor onderhoud en reiniging.
Nauwkeurige elektronica in combinatie met hoogwaardige
koelcomponenten voor een minimaal energieverbruik. Voor het
onderhoudsgemak en de hygiëne is de elektronica geïntegreerd.
De seriële businterfaces, potentiaalvrije contacten en
infrarood interfaces voldoen aan de HACCP-eisen en maken
koppeling aan centrale registratie- en alarmsystemen mogelijk.
Verdampingsvrije binnenruimte voor het volledig kunnen benutten
van de binnenruimte en voor koelen zonder
temperatuurschommelingen.
Snelle ontdooiing met heet gas beperkt het energieverbruik.
De zeer efficiënte heetgasontdooiing staat garant voor dooitijden van
amper 10 minuten. Hierdoor wordt energie bespaard en stijgt
de binnentemperatuur slechts minimaal.
Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen van de
deur beperkt het binnenstromen van warme lucht. Daardoor blijft de
koude in het apparaat en wordt waardevolle energie bespaard.
De binnenruimte van chroomstaal
met reinigingsafvoer biedt stabiliteit en flexibiliteit,
naast een goede hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
De behuizingen van chroomnikkelstaal met zijwanden uit één stuk
zijn naadloos uitgevoerd en daardoor bijzonder hygiënisch en
onderhoudsvriendelijk.
De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies en is handig
tijdens dagelijks gebruik. De ergonomische greep over de gehele
deurhoogte zorgt ervoor dat de deur gemakkelijk te openen is.
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Bakkerijnorm

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Speciale luchtgeleiding
Dankzij een aangepaste luchtgeleiding wordt gegarandeerd dat de koude lucht
gelijkmatig binnenstroomt en niet direct op de kwetsbare bakkerijproducten
wordt gericht.

Bakkerijnorm
Het gestandaardiseerde interieur is van hoogwaardig chroomnikkelstaal. Dit
garandeert stabiliteit, flexibiliteit en optimale hygiëne. Bakplaten kunnen op de
verstelbare L-draagrails worden ingeschoven. Afhankelijk van model kunnen
platen van 600 x 400 of 600 x 800 worden ingeschoven.

Het interieur: flexibel en genormeerd
In het dagelijks gebruik geven de verstelbare L-draagrails vele voordelen. De
flexibiliteit van het interieur is maximaal dankzij de L-draagrails met 20 tot 25
verstelmogelijkheden.

Zelfsluitende deur
De deur is voorzien van een geïntegreerde greep over de volledige deurhoogte
en voorzien van zelfsluitende scharnieren vanaf een openingshoek van ca. 75°.
De deurscharniering is wisselbaar. Hiermee is het apparaat voor elke gebruiker
snel en makkelijk toegankelijk en dankzij de uitschakeling van de ventilatie bij
deuropening is koude verlies tot een minimum beperkt. Het deuralarm zorgt voor
extra veiligheid.

Digitaal temperatuurdisplay
Alle bedieningselementen zitten hygiënisch weggewerkt achter een beschermfolie. Aparte symbolen zijn zichtbaar bij lopende compressor, draaiende ventilator,
ontdooicyclus, te hoge temperatuur en servicewaarschuwing. Onderin het paneel
is een deurslot met 2 sleuteltjes aanwezig.
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Potentiaal vrij contact
De Profiline-elektronica met digitaal display maakt het mogelijk de temperatuur
op de graad nauwkeurig in te stellen. De elektronica is uitgerust met een potentiaalvrij contact wat een aansluiting op een centraal alarm systeem mogelijk
maakt.

Rolwielen of stelpoten
De modellen zijn uit te voeren met swingwielen. Dit maakt het reinigen onder
deze apparaten makkelijk en biedt een flexibel gebruik. De 2 voorwielen zijn
uitgevoerd met een trapremsysteem. De wielen zijn 13 cm hoog en demontabel
voor transport. Modellen met stelpoten zorgen voor 12 cm vrije ruimte onder de
kast en zijn maximaal 5 cm hoger in te stellen. Een set rolwielen is als accessoire leverbaar.

Snel en energiebesparend ontdooien
Efficiënte ventilatoren zorgen samen met een speciaal luchtgeleidingssysteem
voor een snelle afkoeling. De lucht wordt niet direct op de kwetsbare producten
gericht. De automatische heetgasontdooiing draagt aanzienlijk bij aan de stabiliteit van de binnentemperatuur en zorgt voor een vergaande energiebesparing.
Handmatig instellen van de ontdooiing is ook mogelijk.

Eenvoudig te reinigen
In ruimtes waarin dagelijks grote hoeveelheden levensmiddelen worden verwerkt, speelt hygiëne een belangrijke rol. Bakkerijnorm modellen zijn uitgevoerd
met een chroomnikkelstalen interieur voorzien van L-draagrails. De binnenwand
is daardoor perfect te reinigen. De uit één stuk diepgetrokken bodemplaat is
uitgevoerd met een reinigingswater afvoer.

Goed bereikbaar voor onderhoud
De afdekplaat van de compressorruimte is opklapbaar en kan indien gewenst
volledig gedemonteerd worden. Alle koeltechnische onderdelen zijn hierdoor
goed bereikbaar voor onderhoud en reiniging. Het stoffilter is van bovenaf direct
bereikbaar, zonder de afdekplaat te hoeven openen.
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Bakkerijnorm ProfiLine

Koelen

BKPv 8470

BKPv 6570

BKPv 6520

Prijs (exclusief BTW)

€ 4.875,-

€ 3.575,-

€ 3.050,-

Bruto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Bakkerijnorm platen/bakken
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Potentiaalvrij contact
Verstelmogelijkheden draagrails
Materiaal draagroosters
Hoogte stelpoten
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Isolatie
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

856 l
790 / 980 / 2150
623 / 800 / 1550
1,474 kWh
dynamisch
automatisch
-5°C tot +15°C
600 x 800 mm
edelstaal / edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
ja
25
chroomnikkelstalen L-draagrails
150 – 180 mm
greep
ja
ja
rechts, wisselbaar
83 – 60 mm
181 / 162 kg
T
55 dB(A)
R 290
2,0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
0,912 kWh
dynamisch
automatisch
-5°C tot +15°C
400 x 600 mm
edelstaal / edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
ja
20
chroomnikkelstalen L-draagrails
150 – 180 mm
greep
ja
ja
rechts, wisselbaar
83 – 60 mm
154 / 137 kg
T
55 dB(A)
R 290
2,0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
0,912 kWh
dynamisch
automatisch
-5°C tot +15°C
400 x 600 mm
staal / wit
staal / wit
chroomnikkelstaal
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
ja
20
chroomnikkelstalen L-draagrails
150 – 180 mm
greep
ja
ja
rechts, wisselbaar
83 – 60 mm
154 / 137 kg
T
55 dB(A)
R 290
2,0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Draagrails L-vorm rechts
Draagrails L-vorm links
Set swingwielen
Voetpedaalopener

9000968
9000969
9590581
9590659

9001127
9001125
9590581
9590659

9001127
9001125
9590581
9590659

Koelkasten bakkerijnorm
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€ 23,42
€ 23,42
€ 156,47
€ 170,30

€ 23,42
€ 23,42
€ 156,47
€ 170,30

€ 23,42
€ 23,42
€ 156,47
€ 170,30

Vriezen

BGPv 8470

BGPv 6570

Prijs (exclusief BTW)
Ook in wit leverbaar als

€ 5.075,BGPv 8420 (€ 4.575,-)

€ 3.975,BGPv 6520 (€ 3.675,-)

Bruto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Bakkerijnorm
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Potentiaalvrij contact
Plaatsteunen
Materiaal plaatsteunen
Type handvat
Hoogte stelpoten
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Isolatie
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

856 l
790 / 980 / 2150
623 / 800 / 1550
5,328 kWh
dynamisch
automatisch
-10°C tot -35°C
600 x 800 mm
edelstaal / edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
ja
25
chroomnikkelstalen L-draagrails
greep
150 – 180 mm
ja
ja
rechts, wisselbaar
83 – 60 mm

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
4,509 kWh
dynamisch
automatisch
-10°C tot -35°C
400 x 600 mm
edelstaal / edelstaal
edelstaal
chroomnikkelstaal
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
ja
20
chroomnikkelstalen L-draagrails
greep
150 – 180 mm
ja
ja
rechts, wisselbaar
83 – 60 mm

202 / 170 kg
T
60 dB(A)
R 290
4,0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~

164 / 148 kg
T
60 dB(A)
R 290
4,0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~

Diepvrieskasten bakkerijnorm

Accessoires
Draagrails L-vorm rechts
Draagrails L-vorm links
Set swingwielen
Voetpedaalopener

9000968
9000969
9590581
9590659

€ 23,42
€ 23,42
€ 156,47
€ 170,30

9001127
9001125
9590581
9590659

€
€
€
€

23,42
23,42
156,47
170,30
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Bakkerijnorm

Koelen

Koelkast bakkerijnorm

BKv 4000

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.895,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Algemeen
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Bakkerijnorm platen/bakken
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Aantal L-draagrails
Materiaal draagroosters
Hoogte stelpoten
Type handvat
Slot
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

400 / 390 l
752 / 710 / 1605
613 / 507 / 1312
1,147 kWh

Accessoires
Draagrails L-vorm rechts
Draagrails L-vorm links
Swingwiellijst
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dynamisch
automatisch
+2°C tot +15°C
600 x 400 mm
staal / wit
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
10
chroomnikkelstalen L-draagrails
100 – 150 mm
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
76 / 71 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1,2 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

9452999
9452997
9086957

€
€
€

12,26
12,26
358,36

Vriezen

Diepvrieskast bakkerijnorm

TGS 4000

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.595,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Algemeen
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Gastronorm / Bakkerijnorm
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Verdamperplaten, vast
Materiaal verdamperplaten

400 / 385 l
752 / 710 / 1510
613 / 530 / 1312
1,732 kWh

Belastbaarheid
Vakhoogte in mm
Type handvat
Slot
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

statisch
handmatig
-9°C tot -26°C
530 x 325 / 600 x 400 mm
staal / wit
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
3
aluminium
3 sets draagrails meegeleverd
40 kg
1 x 370, 2 x 350, 1 x 196
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
85 / 80 kg
SN
45 dB(A)
R 600a
1,5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Draagrails L-vorm rechts
Draagrails L-vorm links
Swingwiellijst

9452007
9452008
9086957

€
€
€

15,35
15,35
358,36
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Kenmerken
Flessenkoelkasten
Koelmiddel R600a is milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.
Temperatuur instelbaar van +1°C tot +15°C
De hoogwaardige deurrubbers zijn dankzij het ingewerkt
groefsysteem gemakkelijk te vervangen, voor een optimale hygiëne.
Verwisselbare deurscharniering zodat de apparaten in elke ruimte
goed toegankelijk zijn te plaatsen.
Het dynamische koelsysteem koelt nieuw ingelegde dranken en
levensmiddelen snel af en houdt de temperatuur in de binnenruimte
constant.
Digitaal temperatuurdisplay toont op de graad nauwkeurig de
temperatuur.
De ergonomische stanggreep biedt stabiliteit, ook wanneer de deur
vaak wordt geopend.
Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen van de
deur beperkt het binnenstromen van warme lucht van buiten.
Daardoor blijft de koude in het apparaat en wordt waardevolle energie
bespaard.
De apart inschakelbare LED verlichting bij de modellen met
glasdeur plaatst de producten in het juiste licht en nodigt uit om te
kopen.
De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies en helpt op die
manier het energieverbruik te verminderen.
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Kwaliteit tot in het kleinste detail
LED verlichting
De apparaten met isolatieglasdeur zijn uitgerust met een innovatieve LEDverlichtingstechnologie. Deze garandeert bij een extreem lange levensduur een
zeer hoge stabiliteit van de lichtintensiteit en de lichtkleur. De zeer geringe warmteontwikkeling van de LED-componenten in de binnenruimte draagt bovendien
bij aan een duidelijke vermindering van het energieverbruik.

Dynamische koeling
De ventilator creëert een luchtgeleiding voor een snelle afkoeling en een stabiele binnentemperatuur. Bij deuropening schakelt de ventilator automatisch uit
zodat de koude in de kast blijft en het koudeverlies tot een minimum beperkt
blijft.

Eenvoudig te reinigen
Om te voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van hygiëne zijn de
bedrijfskoelkasten dankzij een naadloze binnenkuip eenvoudig te reinigen en te
onderhouden.

Display opbouw (optie voor FKvsl modellen)
Het met de LED-binnenverlichting inschakelbare lichtdisplay van de FKDv- en
BCDv-modellen is de perfecte manier om het apparaat en de inhoud in een goed
licht te zetten. De bedrukking van het displayveld kan aan de gewenste huisstijl
worden aangepast. De achtergrondverlichting van het displayveld werkt met
LED-technologie.

Digitaal temperatuurdisplay
Het digitale temperatuurdisplay wordt aangestuurd door middel van een batterij
en werkt daardoor onafhankelijk van de stroomtoevoer van het apparaat. Het
display geeft altijd de actuele luchttemperatuur in de kast weer.
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Groot draagvermogen roosters
De draadroosters hebben een groot draagvermogen. De roosters zijn ontwikkeld
voor veelvuldig en intensief gebruik. De fijnmazige roosters zijn in hoogte verstelbaar waardoor deze plaats bieden aan alle fles- en blikformaten.

Zelfsluitende deur (FKvsl modellen)
De deur is voorzien van een vaste greep en voorzien van zelfsluitende scharnieren vanaf een openingshoek van ca. 75°. Bij alle modellen is de deurscharniering wisselbaar. Hiermee is het apparaat voor elke gebruiker snel en makkelijk
toegankelijk.

Standaard met slot
Het stevige slot is in de deur geïntegreerd en beschermt tegen onbevoegde
toegang van de kast. Standaard wordt de kast geleverd met twee sleutels.

Verwisselbare deurdraairichting
Bij alle modellen is de deurdraairichting om te draaien. Bij hoekopstelling van de
kast met een deuropening van 90° zijn de roosters eenvoudig uit te nemen.

RoHs en WEEE conform
Door de toepassing van milieuvriendelijke materialen in combinatie met optimale
recyclemogelijkheden voldoen de apparaten aan deze normen voor milieuvriendelijke apparatuur.
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Flessenkoelkasten

Koelen

FKvsl 5413

FKv 5443

FKvsl 5410

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.775,-

€ 1.475,-

€ 1.525,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur *
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

572 / 536 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
1,364 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
5
metaal, met wit kunststof coating
60 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
98 / 92 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1,5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

572 / 536 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
1,364 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
4
metaal, met wit kunststof coating
60 kg
stanggreep metaal
ja

554 / 520 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
0,983 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal

rechts, wisselbaar
93 / 87 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1,5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Draagrooster wit
Beschermbeugel
10 cm hoge stelpoten
Swingwiellijst
Scannerrail (5 stuks)

7112415
7790739
9590629
9086381

7112415
7790739
9590629
9086365
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€
€
€
€

26,68
417,14
232,59
675,73

€ 26,68
€ 417,14
€ 232,59
€ 675,73

5
metaal, met wit kunststof coating
60 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
80 / 73 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1,5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112415
7790739
9590629
9086381

€ 26,68
€ 417,14
€ 232,59
€ 675,73

Koelen

FKv 5440

FKvsl 4113

FKv 4143

FKv 4140

FKBvsl 3640

€ 1.225,-

€ 1.675,-

€ 1.375,-

€ 1.125,-

€ 1.275,-

554 / 520 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
0,983 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal

388 / 359 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
1,273 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
5
metaal, met wit kunststof coating
50 kg
stanggreep metaal
ja
ja
ja / rechts, wisselbaar
85 / 79 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 180 W
50 Hz / 220 – 240V~

388 / 359 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
1,273 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
5
metaal, met wit kunststof coating
45 kg
stanggreep metaal
ja

373 / 346 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
0,963 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal

333 / 307 l
600 / 680 / 1663
470 / 440 / 1452
0,947 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal

5
metaal, met wit kunststof coating
45 kg
stanggreep metaal
ja

5
metaal, met wit kunststof coating
45 kg
verzonken greep
ja

ja / rechts, wisselbaar
81 / 75 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1,5 A / 180 W
50 Hz / 220 – 240V~

ja / rechts, wisselbaar
66 / 60 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1,5 A / 180 W
50 Hz / 220 – 240V~

rechts, wisselbaar
72 / 64 kg

7112467
7790747

€ 26,68
€ 481,89

7112467
7790747

€ 26,68 7112467
€ 481,89 7790747

€ 26,68 7112467
€ 481,89

€ 26,68

7641603

€

7641603

€

€

€

4
metaal, met wit kunststof coating
60 kg
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
77 / 71 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1,5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112415
7790739
9590235
9086365

€ 26,68
€ 417,14
€ 279,24
€ 675,73

7,12

7,12 7641603

SN-T
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

7,12 7641603

7,12
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Flessenkoelkasten
Flessenkoelkasten

Koelen

FKvsl 3613

FKv 3643

FKvsl 3610

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.575,-

€ 1.275,-

€ 1.325,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur *
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

348 / 320 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
1,224 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
5
metaal, met wit kunststof coating
50 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
79 / 74 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

348 / 320 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
1,224 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
4
metaal, met wit kunststof coating
45 kg
stanggreep metaal
ja

333 / 307 l

Accessoires
Draagrooster wit
Swingwiellijst
Beschermbeugel
10 cm hoge stelpoten
Scannerrail (5 stuks)

7112467
9086749
7790773
9590411
7641603

40

€ 26,68
€ 358,36
€ 358,36
€ 220,57
€
7,12

rechts, wisselbaar
75 / 70 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112467
9086323
7790773
9590233
7641603

€ 26,68
€ 392,04
€ 358,36
€ 220,57
€
7,12

600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
0,947 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
5
metaal, met wit kunststof coating
50 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
62 / 56 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112467
9086749
7790773
9590411
7641603

€ 26,68
€ 358,36
€ 358,36
€ 220,57
€
7,12

Koelen

FKv 3640

FKvsl 2613

FKv 2643

FKvsl 2610

FKv 2640

€ 1.025,-

€ 1.475,-

€ 1.175,-

€ 1.225,-

€ 925,-

333 / 307 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
0,947 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit

250 / 229 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
1,030 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs

250 / 229 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
1,030 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit

240 / 221 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
0,786 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs

240 / 221 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
0,786 kWh

staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal

Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
4
metaal, met wit kunststof coating
50 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
65 / 61 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1,0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
3
metaal, met wit kunststof coating
45 kg
stanggreep metaal
ja

staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal

staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
3
metaal, met wit kunststof coating
45 kg
stanggreep metaal
ja

rechts, wisselbaar
61 /57 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1,0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

4
metaal, met wit kunststof coating
50 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
52 / 47 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112467
9086749

€ 26,68
€ 358,36

7112467
9086323

€ 26,68
€ 392,04

7112467
9086749

€ 26,68
€ 358,36

7112467
9086323

€ 26,68
€ 392,04

9590411
7641603

€ 220,57
€
7,12

9590233
7641603

€ 220,57
€
7,12

9590411
7641603

€ 220,57
€
7,12

9590233
7641603

€ 220,57
€
7,12

4
metaal, met wit kunststof coating
45 kg
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
60 / 55 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112467
9086323
7790773
9590233
7641603

€ 26,68
€ 392,04
€ 358,36
€ 220,57
€
7,12

dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit

rechts, wisselbaar
49 / 45 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~
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Kenmerken tafelmodel
koel- en vrieskasten
Koelmiddel R600a is milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.
De hoogwaardige deurrubbers zijn dankzij het ingewerkt
groefsysteem gemakkelijk te vervangen, voor een optimale hygiëne.
Verwisselbare deurscharniering zodat de apparaten in elke ruimte
goed toegankelijk zijn te plaatsen.
Het dynamische koelsysteem koelt nieuw ingelegde dranken en
levensmiddelen snel af en houdt de temperatuur in de binnenruimte
constant.
Digitaal temperatuurdisplay toont op de graad nauwkeurig de
temperatuur.
De ergonomische stanggreep biedt stabiliteit, ook wanneer de deur
vaak wordt geopend.
Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen van de
deur beperkt het binnenstromen van warme lucht van buiten.
Daardoor blijft de koude in het apparaat en wordt waardevolle energie
bespaard.
De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies en helpt op die
manier het energieverbruik te verminderen.
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Kwaliteit tot in het kleinste detail
Verlichting
De apparaten met isolatieglasdeur zijn uitgerust met een innovatieve LEDverlichtingstechnologie. Deze garandeert bij een extreem lange levensduur een
zeer hoge stabiliteit van de lichtintensiteit en de lichtkleur. De zeer geringe warmteontwikkeling van de LED-componenten in de binnenruimte draagt bovendien
bij aan een duidelijke vermindering van het energieverbruik.

Dynamische koeling
De ventilator creëert een luchtgeleiding voor een snelle afkoeling en een stabiele binnentemperatuur. Bij deuropening schakelt de ventilator automatisch uit
zodat de koude in de kast blijft en het koudeverlies tot een minimum beperkt
blijft.

Eenvoudig te reinigen
Om te voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van hygiëne zijn de
bedrijfskoelkasten dankzij een naadloze binnenkuip eenvoudig te reinigen en te
onderhouden.

Verbindingsraam
Het verbindingsraam zorgt voor bijkomende gebruiksmogelijkheden. Op een
kleine plek kan hiermee een temperatuurscheiding worden gecreëerd. Met dit
verbindingsraam is het mogelijk alle GGU en FKUv modellen te combineren.

Digitaal temperatuurdisplay
Nauwkeurige elektronica zorgt samen met de hoogwaardige koelcomponenten e
voor een minimaal energieverbruik. De temperatuur is tot op de graad nauwkeurig in te stellen. en het optisch en akoestisch temperatuuralarm waarschuwt bij
een ongewenste temperatuurverandering

44

HFK
vrij

Groot draagvermogen roosters
De draagroosters hebben een draagvermogen van 45 tot zelfs 60 kg. De roosters zijn ontwikkeld voor veelvuldig en intensief gebruik. De roosters zijn in
hoogte verstelbaar waardoor deze plaats bieden aan alle fles- en blikformaten.

Zelfsluitende deur (FKuv modellen)
De deur is voorzien van een vaste greep en zelfsluitende scharnieren vanaf een
openingshoek van ca. 75°. Bij alle modellen is de deurscharniering wisselbaar.
Hiermee is het apparaat voor elke gebruiker snel en makkelijk toegankelijk.

Standaard met slot
Het stevige slot is in de deur geïntegreerd en beschermt tegen onbevoegde
toegang van de kast. Standaard wordt de kast geleverd met twee sleutels.

Verwisselbare deurdraairichting
Bij alle modellen is de deurdraairichting eenvoudig om te draaien. Bij hoekopstelling van de kast met een Deuropening van 90° zijn de roosters eenvoudig uit te
nemen.

RoHs en WEEE conform
Door de toepassing van milieuvriendelijke materialen in combinatie met optimale
recyclemogelijkheid voldoen de apparaten aan deze normen voor milieuvriendelijke apparatuur.
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Tafelmodel koelkasten
met dynamische koeling

Koelen

FKUv 1660

FKUv 1663

FKUv 1610

FKUv 1613

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.050,-

€ 1.125,-

€ 900,-

€ 1.025,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Binnenverlichting

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670

0,698 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
edelstaal / edelstaal

0,898 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
edelstaal / edelstaal

0,698 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit

0,898 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit

edelstaal
kunststof zilvergrijs
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch

staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch

Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters

3
metaal,
met transparante coating
60 kg
stanggreep van edelstaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
37 / 35 kg
N-T
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

Isolatieglasdeur
kunststof zilvergrijs
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
LED plafondverlichting,
apart schakelbaar
3
metaal,
met transparante coating
60 kg
stanggreep van edelstaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
45 / 42 kg
ST
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

Isolatieglasdeur
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
LED plafondverlichting,
apart schakelbaar
3
metaal
met wit kunststof coating
60 kg
stanggreep
ja
ja
rechts, wisselbaar
44 / 41 kg
ST
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

Belastbaarheid draagroosters
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Accessoires
Verbindingsraam roestvrijstaal
Verbindingsraam wit
Set rolwielen
Metalen rooster met transparante coating
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7777671

€

239,44

7777671

€

239,44

9086607
7112321

€
€

84,43
23,42

9086607
7112321

€
€

84,43
23,42

3
metaal
met wit kunststof coating
60 kg
stanggreep
ja
ja
rechts, wisselbaar
37 / 34 kg
N-T
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

9876691
9086607
7112321

€
€
€

220,57
84,43
23,42

9876691
9086607
7112321

€
€
€

220,57
84,43
23,42

Tafelmodel diepvrieskasten

Tafelmodel diepvrieskasten

Vriezen

GGU 1550

GGU 1500

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.000,-

€ 850,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Schuifladen
Aantal manden
Verdamperplaten, vast
Materiaal verdamperplaten
Belastbaarheid
Vakhoogte in mm
Slot
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
0,724 kWh
statisch
handmatig
-9°C tot -26°C
edelstaal / edelstaal
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
0
4
4
aluminium
24 kg
3 x 150, 1 x 170
ja
rechts, wisselbaar
41 / 39 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
0,6 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
0,724 kWh
statisch
handmatig
-9°C tot -26°C
staal / wit
staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
3
1
4
aluminium
24 kg
3 x 150, 1 x 170
ja
rechts, wisselbaar
41 / 38 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
0,6 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

met statische koeling

Accessoires
Verbindingsraam roestvrijstaal
Verbindingsraam wit
Set rolwielen

7777671

€

239,44

9086607

€

84,43

9876691
9086607

€
€

220,57
84,43
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Tafelmodel koelkasten
met dynamische koeling

Koelen

FKvesf 1805

FKv 1800

FKvesf 1803

Prijs (exclusief BTW)

€ 700,-

€ 775,-

€ 875,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Hoogte zonder werkblad in mm
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Slot
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

180 / 160 l
600 / 600 / 850
513 / 441 / 702
819
0,898 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
ja
3
metaal, wit kunststof gecoat
45 kg
ja
rechts, wisselbaar
37 / 35 kg
SN
43 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

180 / 160 l
600 / 600 / 850
513 / 441 / 702
819
0,898 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
edelstaal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
ja
3
metaal, wit kunststof gecoat
45 kg
ja
rechts, wisselbaar
37 / 35 kg
SN
43 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

180 / 157 l
600 / 600 / 850
513 / 441 / 702
819
1,200 kWh
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
analoog, in de kast
LED plafondverlichting, apart schakelbaar
3
metaal, wit kunststof gecoat
45 kg
ja
rechts, wisselbaar
47 / 44 kg
SN
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Rooster wit
Glasplateau

7112064
9293631
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€
€

26,68
52,79

7112064

€

26,68

7112064

€

26,68

Tafelmodel diepvrieskasten

Vriezen

Tafelmodel diepvrieskasten
met statische koeling

GGU 1400

GGUesf 1405

Prijs (exclusief BTW)

€ 700,-

€ 800,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Schuiflades
Aantal manden
Verdamperplaten, vast
Materiaal verdamperplaten
Belastbaarheid
Vakhoogte in mm
Slot
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
0,724 kWh
statisch
handmatig
-9°C tot -26°C
staal / wit
staal
kunststof wit
elektronisch
LED
optisch
4
aluminium
24 kg
3 x 150, 1 x 170
ja
rechts, wisselbaar
41 / 39 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
0,6 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
0,724 kWh
statisch
handmatig
-9°C tot -26°C
staal / staalgrijs
edelstaal
kunststof wit
elektronisch
LED
optisch
4
aluminium
24 kg
3 x 150, 1 x 170
ja
rechts, wisselbaar
41 / 39 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
0,6 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Rolrails

9086607

€

84,43

9086607

€

84,43
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Kenmerken
display koelkasten
Temperatuur instelbaar van +2°C tot +15°C
Een stevig slot verhindert ongewenst toegang.
Het dynamisch koelsysteem koelt nieuwe ingelegde dranken en
levensmiddelen snel af en houdt de temperatuur in de binnenruimte
constant.
Een analoog temperatuurdisplay geeft de ingestelde
binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan.
De behuizing van gepoederlakt staal is naadloos uitgevoerd en
daardoor robuust en stootbestendig.
De ergonomische stanggreep biedt stabiliteit, ook wanneer de deur
vaak wordt geopend.
RoHs en WEEE conform door toepassing van milieuvriendelijke
materialen in combinatie met een optimale recyclingmogelijkheid.
Het HFK vrije koelmiddel is milieuvriendelijk krachtig en
energiezuinig.
Het display met achtergrondverlichting verzekert dat het apparaat
en de inhoud de aandacht trekken. Het displayveld is aan de eigen
huisstijl aan te passen.
Automatisch uitschakelen van de ventilatie bij het openen van de
deur beperkt het binnenstromen van warme.
Verwisselbare deurscharniering zodat de apparaten in elke ruimte
goed toegankelijk zijn neer te zetten.
Isolatieglasdeur voor een doeltreffende en aantrekkelijke presentatie
van het aanbod.
De apart schakelbare LED-binnenverlichting plaatst de producten
in het juiste licht - en nodigt uit om te kopen.
Gegalvaniseerde en gepoedercoate draagroosters zijn in hoogte
verstelbaar en bieden een flexibel gebruik van het interieur. De
roosters hebben een maximale draagkracht van 45 kg.
Het kunststof interieur biedt voor alle fles- en blikjeshoogtes de
gewenste indeling en is onderhoudsvriendelijk.
Versterkte isolatie voor een laag energieverbruik en constante
temperaturen.
De zelfsluitende deur voorkomt onnodig koudeverlies en helpt op die
manier het energieverbruik te verminderen.
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Kwaliteit tot in het kleinste detail
LED verlichting
De apparaten met isolatieglasdeur zijn uitgerust met een innovatieve LEDverlichtingstechnologie. Deze garandeert bij een extreem lange levensduur een
zeer hoge stabiliteit van de lichtintensiteit en de lichtkleur. De zeer geringe warmteontwikkeling van de LED-componenten in de binnenruimte draagt bovendien
bij aan een duidelijke vermindering van het energieverbruik.

Dynamische koeling
De ventilator creëert een luchtgeleiding voor een snelle afkoeling en een stabiele binnentemperatuur. Bij deuropening schakelt de ventilator automatisch uit
zodat de koude in de kast blijft en koudeverlies tot een minimum beperkt blijft.

Eenvoudig te reinigen
Om te voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van hygiëne zijn de
bedrijfskoelkasten dankzij een naadloze binnenkuip eenvoudig te reinigen en te
onderhouden.

Display
Het met de LED-binnenverlichting inschakelbare lichtdisplay van de FKDv- en
BCDv-modellen is de perfecte manier om het apparaat en de inhoud in een goed
licht te zetten. De bedrukking van het displayveld kan aan de gewenste huisstijl
worden aangepast. De achtergrondverlichting van het displayveld werkt met
LED-technologie.

Effectieve productpresentatie
De LED displayverlichting en LED interieurverlichting zorgen voor een opvallende
presentatie van zowel het merk als de inhoud. Verticaal geplaatste LED zuilen
zorgen voor een gelijkmatige en intensieve verlichting van alle producten.
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Verwarmde glasdeur
De verwarmde glasdeur met drievoudige isolatie voorkomt condens op het glas.
Goed zicht op de producten is hierdoor altijd verzekerd.

Heetgas ontdooiing
Dankzij de energie efficiënte heetgas ontdooiing worden korte ontdooicycli
bereikt. Hierdoor ontstaan slechts marginale temperatuurfluctuaties waarmee de
kwaliteit van de opgeslagen producten langer wordt gewaarborgd.

Hoogwaardig antraciet / aluminium design
Zowel de plint als de display (FDv 4613) zijn uitgevoerd in antraciet. Het frame
van de glasdeur is van hoogwaardig aluminium. Het ontwerp is
uitstekend met verschillende brandings te combineren.

Verwisselbare deurdraairichting
Bij alle modellen is de deurdraairichting om te draaien. Bij hoekopstelling van de
kast met een deuropening van 90° zijn de roosters eenvoudig uit te nemen.

RoHs en WEEE conform
Door de toepassing van milieuvriendelijke materialen in combinatie met optimale
recyclemogelijkheid voldoen de apparaten aan deze normen voor milieuvriendelijke apparatuur.
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Display koelkasten

Koelen

BCDv 4313

FKDv 3713

BCDv 1003

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.325,-

€ 1.425,-

€ 900,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting

417 / 364 l
600 / 644 / 1990
500 / 507 / 1622
2,000 kWh
dynamisch
automatisch
+2°C tot +12°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
analoog, in de kast
LED-zuilverlichting,
parallel inschakelbaar met het display
5
metaal, wit kunststof gecoat
45 kg
stanggreep metaal
ja
ja / rechts, wisselbaar
104 / 94 kg
SN**
55 dB(A)
R 600a
3,0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

368 / 292 l
600 / 670 / 1996
464 / 478 / 1435
2,098 kWh
dynamisch
automatisch
+2°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
analoog, in de kast
LED-zuilverlichting,
parallel inschakelbaar met het display
5
metaal, wit kunststof gecoat
45 kg
stanggreep metaal
ja
ja / rechts, wisselbaar
100 / 95 kg
SN-ST
55 dB(A)
R 600a
3,0 A / 320 W
50 Hz / 220 – 240V~

85 / 77 l
497 / 548 / 816
430 / 360 / 544
1,300 kWh
dynamisch
automatisch
+2°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch

7440710

€

2,76

7440727

€

2,76

7740756

€

23,42

7641603
7112585
7790785
7112467

7740790

€

12,26

Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend / Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Accessoires
Scannerrail
Beschermbeugel
Fijnmazig draagrooster
Draagrooster wit
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€
7,12
€ 481,89
€ 52,72
€ 26,68

LED-plafondverlichting, parallel
inschakelbaar met het display
2
metaal, wit kunststof gecoat
30 kg
verzonken deurgreep
ja
ja / rechts, wisselbaar
38 / 36 kg
SN-ST
53 dB(A)
R 600a
1,0 A / 118 W
50 Hz / 220 – 240V~
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Display diepvrieskasten

Vriezen

FDv 4613

Fv 3613

Prijs (exclusief BTW)

€ 2.550,-

€ 2.400,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Algemeen
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting
Waarschuwingssignaal bij storing
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Type handvat
Wielen
Type wielen
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Isolatie
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

461 / 307 l
670 / 730 / 1999
532 / 568 / 1275
9,771 kWh

365 / 231 l
670 / 730 / 1659
532 / 568 / 969
9,322 kWh

dynamisch
automatisch
-10°C tot -25°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
elektronisch
digitaal
LED
optisch en akoestisch
4
metaal, wit kunststof gecoat
50 kg
stanggreep metaal
ja
swingwielen
ja
ja
rechts/wisselbaar
67 – 67 mm
154 / 141 kg
SN-ST (7)
R 290
4,4 A / 775 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamisch
automatisch
-10°C tot -25°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
elektronisch
digitaal
LED
optisch en akoestisch
3
metaal, wit kunststof gecoat
50 kg
stanggreep metaal
ja
swingwielen
ja
ja
rechts/wisselbaar
67 – 67 mm
136 / 125 kg
SN-ST (7)
R 290
4,4 A / 775 W
50 Hz / 220 – 240V~

met geforceerde koeling
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Koelkisten

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Glazen schuifdeksel
De uit gehard veiligheidsglas vervaardigde schuifdeksels bieden een duidelijk
zicht op de opgeslagen producten. De flessenkoelkisten zijn geconstrueerd voor
professioneel gebruik en continu bedrijf ook onder extreme omstandigheden.

Zwenkwielen
Alle koelkisten zijn uitgevoerd met dubbele zwenkwielen met rubber coating.
Hierdoor zijn de koelkisten eenvoudig te verplaatsen op locatie of voor het reinigen van de vloer.

Eenvoudig te reinigen
Om te voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van hygiëne zijn de
bedrijfskoelkisten eenvoudig te reinigen. De stalen behuizing en het aluminium
interieur maken de apparaten robuust en onderhoudsvriendelijk.

Reinigingsafvoer
De in de bodem geïntegreerde reinigingsafvoer is eenvoudig te verwijderen om
zodoende het reinigingswater snel te kunnen opvangen.

Traploze temperatuurregeling
De traploze temperatuurregeling zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur in
een bereik van +2°C tot +12°C / +2°C tot +15°C constant wordt gehouden.
Dankzij effectieve isolatie bieden de koelkisten veel ruimte zonder zelf veel plaats
in te nemen.
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Koelkisten

Koelkisten

Koelen

HFK
vrij

FT 2902

FT 2900

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.225,-

€ 1.425,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deksel
Bovenrand
Materiaal binnenkast
Type besturing
Wielen / type wielen
Afvoer voor reinigingswater
Slot
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

282 / 247 l
1030 / 628 / 910
902 / 500 / 600
0,821 kWh
statisch
handmatig
+2°C tot +15°C
staal / wit
aluminium
zilvergrijs
aluminium
mechanisch
ja / zwenkwielen
ja
accessoire
53 / 46 kg
SN-ST
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

282 / 247 l
1030 / 628 / 900
902 / 500 / 600
1,233 kWh
statisch
handmatig
+2°C tot +12°C
staal / wit
glas
zilvergrijs
aluminium
mechanisch
ja / zwenkwielen
ja
accessoire
55 / 48 kg
SN-ST
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Steekslot voor aluminium deksels
Steekslot voor glazen schuifdeksels

7042835

€

26,68
7042845

€

26,68
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Diepvrieskisten

HFK
vrij

Kenmerken
diepvrieskisten
Temperatuur instelbaar van -14°C tot -26°C
Een stevig slot verhindert ongewenste toegang
Een analoog temperatuurdisplay geeft de ingestelde
binnentemperatuur nauwkeurig aan.
De behuizing van gepoederlakt staal is naadloos uitgevoerd en
daardoor robuust en stootbestendig.
De aluminium profielgreep biedt stabiliteit, ook wanneer het deksel
vaak wordt geopend.
RoHs en WEEE conform door toepassing van milieuvriendelijke
materialen in combinatie met een optimale recyclingmogelijkheid.
Het HFK vrije koelmiddel is milieuvriendelijk krachtig en
energiezuinig.
Binnenverlichting biedt altijd een goed overzicht op de producten.
Het aluminium interieur is naadloos en daardoor
onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.
Versterkte isolatie voor een laag energieverbruik en stabiele
temperaturen.
Balansdeksel voorkomt dichtvallen van het deksel voor een veilig
gebruik.
StopFrost vermindert rijpvorming in de kist en maakt het mogelijk de
deksel meerdere keren na elkaar te openen.
RVS deksel: bij de ..06 serie is het deksel uitgevoerd in duurzaam en
hygiënisch chroomnikkelstaal.
Ultra efficiënt: de zuinige diepvrieskisten voldoen aan de eisen voor
de EIA (Energie Investerings Aftrek).
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Diepkisten

Kwaliteit tot in het kleinste detail
RVS deksel
De .006 serie diepvrieskisten is uitgerust met een duurzame en hygiënische
deksel van chroomstaal. Het deksel is onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te
reinigen.

Verlichting
De diepvrieskisten zijn uitgerust met verlichting en bieden daardoor altijd een
goed overzicht op producten. De verlichting is in het deksel van de kist geïntegreerd.

Eenvoudig te reinigen
Om te voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van hygiëne zijn de
diepvrieskisten eenvoudig te reinigen. De stalen behuizing en het aluminium
interieur maken de apparaten robuust en onderhoudsvriendelijk.

Dooiwaterafvoer
De in de bodem geïntegreerde reinigingsafvoer is eenvoudig te verwijderen om
het dooiwater snel te kunnen opvangen.

Traploze temperatuurregeling
De traploze temperatuurregeling zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur in
een bereik van -14°C tot -26°C constant wordt gehouden. Dankzij effectieve
isolatie bieden de diepvrieskisten veel ruimte zonder zelf veel plaats in te nemen.
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Vriezen

HFK
vrij

Aluminium handgreep
De aluminium profielhandgreep van de kisten is voor professioneel gebruik bijzonder stevig uitgevoerd.

Slot
De diepvrieskisten zijn afsluitbaar tegen ongewenste toegang. Het slot is onder
de stevige handgreep aangebracht, 2 sleuteltjes worden standaard meegeleverd.

StopFrost
Het StopFrost-systeem van de GTL-kisten biedt twee overtuigende voordelen: de
rijpvorming in de vriesruimte en op de diepvriesproducten wordt aanzienlijk verminderd. Daardoor is ontdooien veel minder vaak noodzakelijk. Ook na het
openen en sluiten van het kistdeksel ontstaat geen onderdruk en de vrieskist kan
moeiteloos worden geopend.

Balansdeksel
Sterke scharnieren voorkomen het plotseling dichtvallen van het deksel. Hierdoor
is de kist goed toegankelijk en kunnen producten veilig in en uit de kist worden
gehaald.

Ultra Efficient
Alle professionele Liebherr apparaten met het „Ultra Efficient“ logo voldoen aan
de criteria voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Deze apparaten worden vanwege de zeer energiezuinige en milieuvriendelijke werking door de Nederlandse
overheid gesubsidieerd.
Meer informatie over de subsidie kunt u vinden op www.agentschapnl.nl/eia
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Diepvrieskisten

Diepvrieskisten

Vriezen

GTL 6106

GTL 6105

GTL 4906

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.225,-

€ 1.125,-

€ 1.025,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal deksel
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Plafondverlichting
Aantal manden meegeleverd
Max. aantal manden
Type handvat
Slot
Isolatie
Afvoer voor dooiwater
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

601 / 572 l
1647 / 776 / 908
1520 / 575 / 702
1,509 kWh
statisch
handmatig
-14°C tot -26°C
edelstaal
staal / wit
aluminium
mechanisch
analoog
ja
3
6
aluminium profiel
ja
60 – 60 mm
ja
91 / 77 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

601 / 572 l
1647 / 776 / 917
1520 / 575 / 702
1,509 kWh
statisch
handmatig
-14°C tot -26°C
staal / wit
staal / wit
aluminium
mechanisch
analoog
ja
3
6
aluminium profiel
ja
60 – 60 mm
ja
90 / 76 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1,5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

485 / 461 l
1372 / 776 / 908
1245 / 575 / 702
1,254 kWh
statisch
handmatig
-14°C tot -26°C
edelstaal
staal / wit
aluminium
mechanisch
analoog
ja
2
4
aluminium profiel
ja
60 – 60 mm
ja
77 / 66 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
1,2 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Mand

7112727
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€

23,42

7112727

€

23,42

7112727

€

23,42

Diepvrieskisten

Diepvrieskisten

Vriezen

GTL 4905

GTL 3006

GTL 3005

Prijs (exclusief BTW)

€ 925,-

€ 875,-

€ 775,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal deksel
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Plafondverlichting
Aantal manden meegeleverd
Max. aantal manden
Type handvat
Slot
Isolatie
Afvoer voor dooiwater
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

485 / 461 l
1372 / 776 / 917
1245 / 575 / 702
1,254 kWh
statisch
handmatig
-14°C tot -26°C
staal / wit
staal / wit
aluminium
mechanisch
analoog
ja
2
4
aluminium profiel
ja
60 – 60 mm
ja
79 / 66 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
1,2 A / 140 W

299 / 284 l
998 / 725 / 908
871 / 526 / 702
0,778 kWh
statisch
handmatig
-14°C tot -26°C
edelstaal
staal / wit
aluminium
mechanisch
analoog
ja
2
3
aluminium profiel
ja
60 – 60 mm
ja
59 / 49 kg
SN-T
39 dB(A)
R 600a
0,5 A / 120 W

299 / 284 l
998 / 725 / 917
871 / 526 / 702
0,778 kWh
statisch
handmatig
-14°C tot -26°C
staal / wit
staal / wit
aluminium
mechanisch
analoog
ja
2
3
aluminium profiel
ja
60 – 60 mm
ja
56 / 48 kg
SN-T
39 dB(A)
R 600a
0,5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

50 Hz / 220 – 240V~

50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Mand

7112727

€

23,42

7112725

€

23,42

7112725

€

23,42
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IJsconservatoren

HFK
vrij

Kenmerken
ijsconservatoren
Schuifdeksels van gehard enkelvoudig veiligheidsglas voor een
bijzonder stevige bovenkant van de vrieskist.
Eendelig ABS-frame voor vormstabiliteit afgeronde hoeken ter
bescherming van de gebruiker, attractief modern design.
Met heet gas verwarmd raam voorkomt condens op het glazen
deksel, voor een optimale presentatie van de producten.
Een analoog temperatuurdisplay geeft de ingestelde
binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan.
Temperatuur instelbaar van -10 °C tot -24 °C.
Mogelijkheden voor individuele branding om het
apparaat en de inhoud ervan nog meer te laten opvallen.
RoHs en WEEE conform door toepassing van milieuvriendelijke
materialen in combinatie met een optimale recyclingmogelijkheid.
Stevige dubbele zwenkwielen vereenvoudigen het transport
wanneer de kist vaak van plaats moet worden veranderd.
Glazen schuifdeksels en LED-binnenverlichting voor een
doeltreffende en overtuigende presentatie van het aanbod. Dekselslot
optioneel verkrijgbaar.
De enkelvoudige kunststof lijst rond het glas
met geïntegreerde greep zorgt voor stevigheid, ook bij vaak openen.
Teflonlaag in de afdichtingsprofielen
maakt het mogelijk om het schuifdeksel gemakkelijk te openen en te
sluiten.
Inhangmanden om de producten overzichtelijk te presenteren.
De behuizing van gepoederlakt staal is naadloos uitgevoerd en
daardoor uiterst robuust en stootbestendig.
Hoog efficiënte isolatie voor een laag energieverbruik en constante
temperatuur.
Het HFK vrije koelmiddel is milieuvriendelijk, krachtig en
energiezuinig.
De superieure kwaliteit staat borg voor een lange levensduur in
elke gebruiksomgeving.
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IJsconservatoren

Kwaliteit tot in het kleinste detail
LED verlichting
De GTI ijsconservatoren zijn naar keuze leverbaar met afzonderlijk inschakelbare LED-binnenverlichting. Deze is horizontaal in de voorkant van het interieur geïntegreerd en biedt een perfecte verlichting voor de optimale presentatie
van ijs. Behalve een zeer hoge stabiliteit van de lichtintensiteit en de lichtkleur
onderscheidt de LED-verlichting zich met name door haar extreem lange
levensduur en door de ongevoeligheid voor trillingen.

Heetgas verwarmde profielranden
Dankzij de speciaal ontwikkelde Teflonlaag op de afdichtingprofielen en de
met koelleidingen verwarmde profielranden kunnen de dekselhelften makkelijk
worden bewogen en geopend.

Eenvoudig te reinigen
Om te voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van hygiëne zijn de
ijsconservatoren dankzij een naadloze aluminium binnenkuip eenvoudig te
reinigen en te onderhouden. De bodem is voorzien van een stop die te verwijderen is om het dooi- en reinigingswater snel te kunnen opvangen.

Individuele branding
De Liebherr ijsconservatoren bieden de mogelijkheid tot individuele branding.
Zo kan door middel van bestickering of via thermosublimatie reclame of
productspecifieke presentatie worden aangebracht op de buitenzijde van de
ijsconservator.

RoHs en WEEE conform
Door de toepassing van milieuvriendelijke materialen in combinatie met optimale recyclemogelijkheid voldoen de apparaten aan deze normen voor milieuvriendelijke apparatuur.
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HFK
vrij

Dubbele zwenkwielen
Alle ijsconservatoren zijn uitgevoerd met dubbele zwenkwielen met rubber
coating. Hierdoor zijn de koelkisten eenvoudig te verplaatsen op locatie of voor
het reinigen van de vloer.

Inhangmanden
De inhangmanden zijn afzonderlijk van elkaar te verwijderen en te plaatsen.
De manden bieden in combinatie met de apart inschakelbare LED verlichting
een perfect productpresentatie.

Glazen schuifdeksels

De gewelfde glazen schuifdeksels van de GTI-kisten bestaan uit gehard enkelvoudig veiligheidsglas, omlijst met een kunststof frame met geïntegreerde
greep

Hoog efficiënte isolatie
Het gebruik van hoog efficiënte isolatie en geoptimaliseerde koelcomponenten
maakt de Liebherr ijsconservatoren zeer energiezuinig. Daarnaast gebruikt
Liebherr uitsluitend milieuvriendelijke koelmiddelen.

Op afstand bestuurbaar slot
Het op afstand bestuurbare slot met eigen stroomvoorziening kan aan de
achterkant van de GTI vrieskisten worden gemonteerd. Het slot wordt bediend
met een draadloze afstandsbediening, die een reikwijdte heeft van 20 tot 30
meter. Na 25 seconden in geopende toestand sluit het slot weer automatisch.
In geval van een stroomstoring kan een noodontgrendeling plaatsvinden.

67

IJsconservatoren

IJsconservatoren
voor impulsverkoop

Vriezen

GTI 5053

GTI 4353

GTI 3753

Prijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar zonder verlichting als

€ 1.525,GTI 5003 (€ 1.425,-)

€ 1.425,GTI 4303 (€ 1.325,-)

€ 1.325,GTI 3703 (€ 1.225,-)

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur *
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal deksel
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal binnenkast
Kleur afdeklijst
Type besturing
Temperatuurdisplay
Interieurverlichting
Aantal manden
Wielen
Type wielen
Isolatie
Afvoer voor dooiwater
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

513 / 391 l
1512 / 665 / 901
1380 / 535 / 590
3,698 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
LED
4
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
88 / 76 kg
SN (4)
52 dB(A)
R 290
3,0 A / 300 W
50 Hz / 220 – 240V~

445 / 339 l
1342 / 665 / 901
1210 / 535 / 590
3,625 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
LED
4
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
80 / 70 kg
SN (4)
52 dB(A)
R 290
2,0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

377 / 285 l
1172 / 665 / 901
1040 / 535 / 590
2,205 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
LED
3
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
72 / 63 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
2,0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Steekslot voor glazen schuifdeksels
Tussenschotten
Slot met afstandsbediening

7042845
7112977
9590267
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€ 26,68
€
7,12
€ 336,13

7042845
7112977
9590267

€ 26,68
€
7,12
€ 336,13

7042845
7112977
9590267

€ 26,68
€
7,12
€ 336,13

IJsconservatoren

IJsconservatoren
voor impulsverkoop

Vriezen

GTI 3053

GTI 2453

GTI 1853

Prijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar zonder verlichting als

€ 1.225,GTI 3003 (€ 1.125,-)

€ 1.125,GTI 2403 (€ 1.025,-)

€ 1.025,GTI 1803 (€ 925,-)

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur *
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal deksel
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal binnenkast
Kleur afdeklijst
Type besturing
Temperatuurdisplay
Interieurverlichting
Aantal manden
Wielen
Type wielen
Isolatie
Afvoer voor dooiwater
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

309 / 232 l
1002 / 665 / 901
870 / 535 / 590
1,898 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
LED
3
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
66 / 58 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

240 / 179 l
832 / 665 / 901
700 / 535 / 590
1,821 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
LED
3
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
56 / 49 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

172 / 126 l
660 / 665 / 901
530 / 535 / 590
1,698 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
LED
3
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
50 / 43 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Steekslot voor glazen schuifdeksels
Tussenschotten
Slot met afstandsbediening

7042845
7112977
9590267

€ 26,68
€
7,12
€ 336,13

7042845
7112977
9590267

€ 26,68
€
7,12
€ 336,13

7042845
7112977
9590267

€ 26,68
€
7,12
€ 336,13
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IJsconservatoren

IJsconservatoren

Vriezen

GTE 5000

GTE 5002

GTE 4300

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.125,-

€ 1.225,-

€ 1.025,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal deksel
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal binnenkast
Kleur afdeklijst
Type besturing
Temperatuurdisplay
Aantal manden meegeleverd
Max. aantal manden
Wielen
Type wielen
Isolatie
Afvoer voor dooiwater
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

510 / 450 l
1511 / 666 / 907
1380 / 535 / 650
2,020 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
aluminium
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
0
4
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
80 / 67 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,5 A / 220 W
50 Hz / 220 – 240V~

521 / 412 l
1511 / 666 / 896
1380 / 535 / 600
2,498 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
0
4
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
81 / 69 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,5 A / 220 W
50 Hz / 220 – 240V~

443 / 389 l
1341 / 666 / 907
1210 / 535 / 650
1,898 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
aluminium
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
0
4
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
74 / 63 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Mand groot
Mand klein
Steekslot voor aluminium deksels
Steekslot voor glazen schuifdeksels

7112775
7112777
7042835
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€
€
€

52,72
52,72
26,68

7112775
7112777

€
€

52,72
52,72

7042845

€

26,68

7112775
7112777
7042835

€
€
€

52,72
52,72
26,68

IJsconservatoren

IJsconservatoren

Vriezen

GTE 4302

GTE 3700

GTE 3702

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.125,-

€ 925,-

€ 1.025,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal deksel
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal binnenkast
Kleur afdeklijst
Type besturing
Temperatuurdisplay
Aantal manden meegeleverd
Max. aantal manden
Wielen
Type wielen
Isolatie
Afvoer voor dooiwater
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

452 / 356 l
1341 / 666 / 896
1210 / 535 / 600
2,425 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
0
4
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
81 / 70 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

375 / 329 l
1171 / 666 / 907
1040 / 535 / 650
1,644 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
aluminium
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
0
3
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
61 / 52 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

383 / 301 l
1171 / 666 / 896
1040 / 535 / 600
2,009 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
0
3
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
66 / 55 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Mand groot
Mand klein
Steekslot voor aluminium deksels
Steekslot voor glazen schuifdeksels

7112775
7112777

€
€

52,72
52,72

7042845

€

26,68

7112775
7112777
7042835

€
€
€

52,72
52,72
26,68

7112775
7112777

€
€

52,72
52,72

7042845

€

26,68
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IJsconservatoren

IJsconservatoren

Vriezen

GTE 3000

GTE 3002

GTE 2400

Prijs (exclusief BTW)

€ 825,-

€ 925,-

€ 775,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal deksel
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal binnenkast
Kleur afdeklijst
Type besturing
Temperatuurdisplay
Aantal manden
Max. aantal manden
Wielen
Type wielen
Isolatie
Afvoer voor dooiwater
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

307 / 269 l
1001 / 666 / 907
870 / 535 / 650

313 / 245 l
1001 / 666 / 896
870 / 535 / 600
1,839 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
0
3
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
60 / 50 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

239 / 209 l
831 / 666 / 907
700 / 535 / 650
1,298 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
aluminium
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
0
2
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
48 / 41 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Mand groot
Mand klein
Steekslot voor aluminium deksels
Steekslot voor glazen schuifdeksels
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1,498 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
aluminium
staal / wit
aluminium
blauw
mechanisch
analoog
0
3
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
55 / 47 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112775
7112777
7042835

€
€
€

52,72
52,72
26,68

7112775
7112777

€
€

52,72
52,72

7042845

€

26,68

7112775
7112777
7042835

€
€
€

52,72
52,72
26,68

IJsconservatoren

IJsconservatoren

Vriezen

GTE 2402

GTE 1501

Prijs (exclusief BTW)

€ 825,-

€ 725,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik per 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal deksel
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal binnenkast
Kleur afdeklijst
Type besturing
Temperatuurdisplay
Aantal manden
Max. aantal manden
Wielen
Type wielen
Isolatie
Afvoer voor dooiwater
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

244 / 189 l
831 / 666 / 896
700 / 535 / 600
1,633 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit

146 / 139 l
640 / 547 / 895
535 / 442 / 693
1,298 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
aluminium, flip / flap deksels
staal / wit

aluminium
blauw
mechanisch
analoog
0
2
ja
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
51 / 43 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

aluminium
wit
mechanisch
analoog
0
1
ja
zwenkwielen
50 – 50 mm
ja
36 / 33 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1,0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Mand groot
Mand klein
Steekslot voor aluminium deksels
Steekslot voor glazen schuifdeksels

7112775
7112777

€
€

52,72
52,72

7042845

€

26,68

7112775
7112777
7042835

€
€
€

52,72
52,72
26,68
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HFK
vrij

Kenmerken
Wijnkasten
Glasdeur met UV bescherming om de UV straling te minimaliseren
zodat de wijn beschermd is en optimaal gepresenteerd kan worden.
LED verlichting is dimbaar en permanent in te schakelen voor
optimale verlichting van de wijnvoorraad.
Stevig slot verhindert ongewenste toegang
Digitaal temperatuurdisplay geeft de ingestelde binnentemperatuur
tot op de graad nauwkeurig aan.
Temperatuur instelbaar van +5°C tot +20°C.
Optimale luchtkwaliteit Iedere wijnsafe beschikt over een eigen,
eenvoudig te verwisselen FreshAir actief koolfilter waarmee de
aangevoerde lucht wordt gefilterd.
2 Uittrekrekken voor staande flessen op volledig uittrekbare
telescopische rails kunnen maximaal 60 flessen rechtop worden
gepresenteerd.
Individueel instelbare temperatuurzones die onafhankelijk van
elkaar tot op de graad nauwkeurig van +5°C tot +20°C kunnen
worden ingesteld.
Geïsoleerde glasdeur beperkt het energieverbruik tot een minimum.
Stabiele houten uittrekplateaus op telescooprails zijn optimaal
afgestemd op het bewaren van bordeaux flessen.
Tiptoetsbediening met LC-Display zorgt dat de gekozen
temperaturen in de afzonderlijke zones constant wordt gehouden.
Elegant in roestvrijstaal het elegante design in edelstaal past zeer
goed bij de stijlvolle sfeer van een eersteklas restaurant.
Het HFK vrije koelmiddel is milieuvriendelijk, krachtig en
energiezuinig.
De superieure kwaliteit staat borg voor een lange levensduur in
elke gebruiksomgeving.
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Kwaliteit tot in het kleinste detail
LED verlichting
Iedere wijnsafe beschikt over dimbare en permanent in te schakelen LEDverlichting die een gelijkmatige verlichting van de binnenruimte garandeert.
Door de zeer geringe warmteontwikkeling van de LED’s kunnen de wijnen
ook gedurende een langere periode probleemloos worden verlicht.

Glasdeur met UV bescherming
Ultraviolet licht is schadelijk voor de wijnkwaliteit. Om de UV straling te minimaliseren, zijn de wijnkasten voorzien van speciaal UV-bestendig isolatieglas.
Zo is de wijnvoorraad beschermd en kan deze stijlvol worden gepresenteerd.

Optimale luchtkwaliteit
Iedere wijnsafe beschikt over een eigen, eenvoudig te verwisselen FreshAir
koolfilter waarmee de aangevoerde lucht wordt gefilterd. Hiermee wordt voorkomen dat wijnen, wanneer deze lange tijd worden bewaard, nadelig worden
beïnvloed door geurtjes uit de omgeving.

TipToets elektronica
Het overzichtelijke paneel met tiptoetsbediening en LC-Display zorgt ervoor,
dat de gekozen temperaturen in de afzonderlijke zones constant worden
gehouden. Het digitale temperatuurdisplay geeft de ingestelde waarden tot op
de graad nauwkeurig aan. Door een zachte aanraking kunnen alle functies
eenvoudig worden ingesteld.

Elegant in staal
Het elegante design in edelstaal past zeer goed bij de stijlvolle sfeer van een
eersteklas restaurant. Voor het vaak openen van de deur in de gastronomie is
de stanggreep van roestvrij staal zeer stevig uitgevoerd.
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vrij

Uittrekrek voor staande flessen
Op het volledig uittrekbare rek op telescooprails kunnen maximaal 30 flessen
rechtop worden gepresenteerd. Het is perfect te gebruiken voor reeds
geopende flessen en voor de presentatie van goede wijnen. De flessenhouders
kunnen worden aangepast aan verschillende flesafmetingen.

Afsluitbare deur
Om de wijnvoorraad te beschermen tegen onbevoegde toegang zijn de wijnkasten voorzien van een slot dat goed bereikbaar is. De deurscharniering is bij
alle wijnkasten wisselbaar. Zo kunnen de apparaten overal worden geplaatst.

Stabiele houten uittrekplateaus
De handgemaakte, houten draagplateaus op telescooprails zijn optimaal afgestemd op het bewaren van Bordeauxformaat flessen en bieden een gemakkelijke toegang. Door de flessen tegen elkaar te leggen kan de capaciteit van
de kast volledig worden benut. De voorzijde van het presentatieplateau kan
schuin worden geplaatst, ideaal om speciale wijnen te presenteren of geopende flessen op de juiste temperatuur te bewaren.

Presentatierek
Het optionele houten presentatierek laat wijnen goed uitkomen. Daarnaast kan
het worden gebruikt om geopende flessen op de juiste temperatuur te houden. Het omhoog geklapte plateau heeft een capaciteit van 6 wijnflessen. De
ruimte achter of naast het plateau kan worden gebruikt om flessen liggend te
bewaren.

Effectieve wijnpresentatie
Vinidor-apparaten bieden met twee of drie wijnsafes een zeer hoge flexibiliteit
in het gebruik. Zo kunnen in één apparaat met drie wijnsafes tegelijkertijd rode
wijnen, witte wijnen en champagne op de optimale serveertemperatuur worden bewaard. Maar ook wanneer wijnen gedurende langere tijd worden
bewaard, bieden deze apparaten de ideale klimaatomstandigheden. Dankzij
de verschillende afmetingen van de wijnsafes en de apart instelbare temperatuurzones vormen deze apparaten met ieder wijnassortiment de ideale combinatie.
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WTpes 5972

WTes 5872

WTes 5972

WTes 1672

Prijs (exclusief BTW)

€ 3.269,-

€ 3.097,-

€ 2.925,-

€ 1.548,-

Bruto / netto inhoud
Max. Bordeauxflessen 0,75 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)

593 / 528 l
155
700 / 742 / 1920
B
248 / 0,679 kWh
dynamisch
automatisch
2
2
+5°C tot +20°C
ja
glasdeur met edelstaal frame
edelstaal
stanggreep van edelstaal
LED
ja / ja
LC-Display / digitaal

578 / 505 l
178
700 / 742 / 1920

593 / 526 l
211
700 / 742 / 1920

B
245 / 0,670 kWh
dynamisch
automatisch
3
3
+5°C tot +20°C
ja
glasdeur met edelstaal frame
edelstaal
aluminium hevelgreep
LED
ja / ja
LC-Display / digitaal

B
248 / 0,679 kWh
dynamisch
automatisch
2
2
+5°C tot +20°C
ja
glasdeur met edelstaal frame
edelstaal
aluminium hevelgreep
LED
ja / ja
LC-Display / digitaal

123/95 l
34
600/575/822
A
137 / 0,375 kWh
dynamisch
automatisch
2
2
+5°C tot +20°C
ja
glasdeur met edelstaal frame
edelstaal
stanggreep van edelstaal
LED
ja / ja
LC-Display / digitaal

ja
optisch en akoestisch
akoestisch

ja
optisch en akoestisch
akoestisch
ja
acaciahouten plateaus / 13
10
1

ja
optisch en akoestisch
akoestisch

ja
optisch en akoestisch
akoestisch

acaciahouten plateaus / 10
8
1

acaciahouten plateaus / 5
3

ja / rechts, wisselbaar
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
141 / 133 kg
1,0 A
50 Hz / 220 – 240V~

ja / rechts, wisselbaar
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
130 / 116 kg
1,0 A
50 Hz / 220 – 240V~

ja / rechts, wisselbaar

Wijnklimaatkast

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurzones
Regelbare koelsystemen
Temperatuurbereik
FreshAir actief koolfilter
Deur
Zijwanden
Type handgreep
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Temperatuurindicatie / soort display
Kinderbeveiliging
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
SoftSystem
Materiaal draagplateaus / Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
waarvan houten klapplateau
Presentatierek voor staande flessen
Slot / Deurscharniering
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Bruto / netto gewicht
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Accessoires
FreshAir koolfilter
Presentatierek
Plateauclips (5 stuks)
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acaciahouten plateaus
6
5
2
ja/rechts, wisselbaar
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
141 / 133 kg
1,0 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243

€

15,35

9086709

€

12,26

7433243
7112043
9086709

€ 15,35
€ 115,88
€ 12,26

7433243
7112043
9086709

€ 15,35
€ 115,88
€ 12,26

SN-ST
38 dB(A)
R 600a
59 / 55 kg
0,8 A
50 Hz / 220 – 240V~

7434557

€

15,35

9086709

€

12,26

HFK
vrij

WTb 4212

WTr 4211

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.204,-

€ 1.032,-

Bruto / netto inhoud
Max. Bordeauxflessen 0,75 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)

427 / 401 l
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466

409 / 383 l

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Koelsysteem
Luchtvochtigheidsregeling via
Ontdooisysteem
Temperatuurzones
Regelbare koelsystemen
Temperatuurbereik
FreshAir actief koolfilter
Deur
Zijwanden
Type handgreep
Binnenverlichting
Verlichting permanent inschakelbaar
Temperatuurindicatie / soort display
Kinderbeveiliging
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Materiaal draagplateaus
Legniveaus totaal
In hoogte verstelbare draagplateaus
Deurscharniering
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Bruto / netto gewicht
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

A
168 / 0,460 kWh
statisch
lavasteen
automatisch
6
1
+5°C tot +18°C
ja
Isolatieglasdeur, frame zwart
zwart
Stanggreep zwart
ja
ja
MagicEye / digitaal op paneel
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus
6
ja
rechts, wisselbaar
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
84 / 78 kg
1,2 A
50 Hz / 220 – 240V~

A
167 / 0,457 kWh
statisch
lavasteen
automatisch
6
1
+5°C tot +18°C
ja
Metaal, bordeauxrood
zwart
Stanggreep zwart

Accessoires
FreshAir koolfilter
Houten rooster
Plateauclips (5 stuks)
Lavasteen
Slot

7433243
7112113
9086709
9590785
9086415

Wijnklimaatkast

200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466

MagicEye / digitaal op paneel
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus
6
ja
rechts, wisselbaar
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
74 / 68 kg
1,2 A
50 Hz / 220 – 240V~

€
€
€
€
€

15,35
62,46
12,26
18,59
62,46

7433243
7112113
9086709
9590785
9086415

€
€
€
€
€

15,35
62,46
12,26
18,59
62,46
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Wijnbewaarkast

WKt 6451

WKt 5551

WKt 5552

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.462,-

€ 1.720,-

€ 1.548,-

Bruto / netto inhoud
Max. Bordeauxflessen 0,75 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Koelsysteem
Luchtvochtigheidsregeling via
Ontdooisysteem
Temperatuurzones / Regelbare koelsystemen
Temperatuurbereik
FreshAir actief koolfilter
Deur
Zijwanden
Type handgreep

666 / 625 l
312
747 / 759 / 1930
615 / 560 / 1700

573 / 525 l
253
700 / 742 / 1920
578 / 585 / 1640

547 / 499 l
253
700 / 742 / 1920
578 / 560 / 1640

m
143 / 0,391 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1/1

A
179 / 0,490 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1/1

m
141 / 0,386 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1/1

+5°C tot +20°C
ja
Metaal, Terrakleur
terra
aluminium greep met geïntegreerd
openingsmechanisme
ja

+5°C tot +20°C
ja
isolatieglasdeur, frame Terrakleur
terra
aluminium greep met geïntegreerd
openingsmechanisme
LED
ja
MagicEye / digitaal

+5°C tot +20°C
ja
Metaal, Terrakleur
terra
aluminium greep met geïntegreerd
openingsmechanisme
LED

Binnenverlichting
Verlichting permanent inschakelbaar
Temperatuurindicatie / soort display
Kinderbeveiliging
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Materiaal draagplateaus / Legniveaus totaal
In hoogte verstelbare draagplateaus
Slot / Deurscharniering
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Bruto / netto gewicht
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Accessoires
FreshAir koolfilter
Houten rooster
Houten presentatierek
Plateauclips (5 stuks)
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MagicEye / digitaal op paneel
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus / 7
ja
ja / rechts, wisselbaar
SN-T
41 dB(A)
R 600a
96 / 88 kg
2,0 A
50 Hz / 220 – 240V~

ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus / 7
ja
ja / rechts, wisselbaar
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
113 / 105 kg
1,5 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243

€

15,35

9086709

€

12,26

7433243
7112159
7113619
9086709

€ 15,35
€ 76,00
€ 115,88
€ 12,26

MagicEye / digitaal
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus / 7
ja
ja / rechts, wisselbaar
SN-T
41 dB(A)
R 600a
97 / 89 kg
1,5 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243
7112159
7113619
9086709

€ 15,35
€ 76,00
€ 115,88
€ 12,26

HFK
vrij

Wijnbewaarkast

WKes 4552

WKt 4551

WKt 4552

Prijs (exclusief BTW)

€ 2.064,-

€ 1.548,-

€ 1.376,-

Bruto / netto inhoud
Max. Bordeauxflessen 0,75 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Koelsysteem
Luchtvochtigheidsregeling via
Ontdooisysteem
Temperatuurzones / Regelbare koelsystemen
Temperatuurbereik
FreshAir actief koolfilter
Deur
Zijwanden
Type handgreep
Binnenverlichting
Verlichting permanent inschakelbaar
Temperatuurindicatie / soort display
Kinderbeveiliging
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Materiaal draagplateaus / Legniveaus totaal
In hoogte verstelbare draagplateaus
Slot / Deurscharniering
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Bruto / netto gewicht
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

478 / 435 l
201
700 / 742 / 1650
578 / 585 / 1370
A
171 / 0,468 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1/1
+5°C tot +20°C
ja
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal
aluminium greep met geïntegreerd
openingsmechanisme
LED
ja
MagicEye / digitaal
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus / 6
ja
ja / rechts, wisselbaar
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
97 / 89 kg
1,2 A
50 Hz / 220 – 240V~

478 / 435 l
201
700 / 742 / 1650
578 / 585 / 1370
A
171 / 0,468 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1/1
+5°C tot +20°C
ja
isolatieglasdeur, frame Terrakleur
terra
aluminium greep met geïntegreerd
openingsmechanisme
LED
ja
MagicEye / digitaal
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus / 6
ja
ja / rechts, wisselbaar
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
99 / 91 kg
1,2 A
50 Hz / 220 – 240V~

456 / 413 l
201
700 / 742 / 1650
578 / 560 / 1370
m
134 / 0,367 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1/1
+5°C tot +20°C
ja
Metaal, Terrakleur
terra
aluminium greep met geïntegreerd
openingsmechanisme
LED

Accessoires
FreshAir koolfilter
Houten rooster
Houten presentatierek
Plateauclips

7433243
7112159
7113619
9086709

€ 15,35
€ 76,00
€ 115,88
€ 12,26

7433243
7112159
7113619
9086709

€ 15,35
€ 76,00
€ 115,88
€ 12,26

MagicEye / digitaal
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus / 6
ja
ja / rechts, wisselbaar
SN-T
40 dB(A)
R 600a
85 / 77 kg
1,2 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243
7112159
7113619
9086709

€ 15,35
€ 76,00
€ 115,88
€ 12,26

81

Wijnbewaarkasten

WKb 4212

WKr 4211

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.247,-

€ 1.032,-

Bruto / netto inhoud
Max. Bordeauxflessen 0,75 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)

427 / 401 l
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466

409 / 383 l
200
600 / 739 / 1650
500 / 560 / 1466

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Koelsysteem
Luchtvochtigheidsregeling via
Ontdooisysteem
Temperatuurzones
Regelbare koelsystemen
Temperatuurbereik
FreshAir actief koolfilter
Deur
Zijwanden
Type handvat
Binnenverlichting
Verlichting permanent inschakelbaar
Temperatuurindicatie / soort display
Kinderbeveiliging
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Materiaal draagplateaus
Legniveaus totaal
In hoogte verstelbare draagplateaus
Deurscharniering
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Bruto / netto gewicht
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

A
168 / 0,460 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1
1
+5°C tot +20°C
ja
Isolatieglasdeur, frame zwart
zwart
Stanggreep zwart
ja
ja
MagicEye / digitaal op paneel
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus
6
ja
rechts, wisselbaar
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
84 / 78 kg
1,2 A
50 Hz / 220 – 240V~

m
133 / 0,364 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1
1
+5°C tot +20°C
ja
Metaal, bordeauxrood
zwart
Stanggreep zwart

Accessoires
FreshAir koolfilter
Houten rooster
Plateauclips (5 stuks)
Slot

7433243
7112113
9086709
9086415

Wijnbewaarkast
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MagicEye / digitaal op paneel
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus
6
ja
rechts, wisselbaar
SN-T
40 dB(A)
R 600a
73 / 67 kg
1,0 A
50 Hz / 220 – 240V~

€
€
€
€

15,35
62,46
12,26
62,46

7433243
7112113
9086709
9086415

€
€
€
€

15,35
62,46
12,26
62,46

HFK
vrij

WKb 3212

WKr 3211

WKb 1812

WKr 1811

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.075,-

€ 860,-

€ 860,-

€ 731,-

Bruto / netto inhoud
Max. Bordeauxflessen 0,75 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)

336 / 314 l
164
600 / 739 / 1350
500 / 560 / 1166

322 / 300 l
164
600 / 739 / 1350
500 / 560 / 1166

151 / 134 l
66
600 / 613 / 890
500 / 440 / 710

145 / 128 l
66
600 / 613 / 890
500 / 440 / 710

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Koelsysteem
Luchtvochtigheidsregeling via
Ontdooisysteem
Temperatuurzones
Regelbare koelsystemen
Temperatuurbereik
FreshAir actief koolfilter
Deur
Zijwanden
Type handvat
Binnenverlichting
Verlichting permanent inschakelbaar
Temperatuurindicatie / soort display
Kinderbeveiliging
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Materiaal draagplateaus
Legniveaus totaal
In hoogte verstelbare draagplateaus
Deurscharniering
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Bruto / netto gewicht
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

A
161 / 0,441 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1
1
+5°C tot +20°C
ja
Isolatieglasdeur, frame zwart
zwart
Stanggreep zwart
ja
ja
MagicEye / digitaal op paneel
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus
4
ja
rechts, wisselbaar
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
70 / 65 kg
1,0 A
50 Hz / 220 – 240V~

m
128 / 0,350 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1
1
+5°C tot +20°C
ja
Metaal, bordeauxrood
zwart
Stanggreep zwart

A
146 / 0,400 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1
1
+5°C tot +20°C
ja
Isolatieglasdeur, frame zwart
zwart
Stanggreep zwart
ja
ja
MagicEye / digitaal op paneel
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
roosters verzinkt
3
ja
rechts, wisselbaar
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
49 / 45 kg
1,0 A
50 Hz / 220 – 240V~

A
145 / 0,397 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1
1
+5°C tot +20°C
ja
Metaal, bordeauxrood
zwart
Stanggreep zwart

7433243
7112113
9086709
9086415

7433243
7112113
9086709
9086415

Wijnbewaarkast

Accessoires
FreshAir koolfilter
Houten rooster
Plateauclips
Slot
Draagrooster

€
€
€
€

15,35
62,46
12,26
62,46

MagicEye / digitaal op paneel
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
acaciahouten plateaus
4
ja
rechts, wisselbaar
SN-T
40 dB(A)
R 600a
61 / 56 kg
1,0 A
50 Hz / 220 – 240V~

€
€
€
€

15,35
62,46
12,26
62,46

MagicEye / digitaal op paneel
ja
optisch en akoestisch
akoestisch
roosters verzinkt
3
ja
rechts, wisselbaar
SN-T
38 dB(A)
R 600a
43 / 40 kg
1,0 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243

€

15,35 7433243

€

15,35

9086723
9086415
7112035

€
€
€

7,12 9086723
62,46 9086415
26,68 7112035

€
€
€

7,12
62,46
26,68
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LifeStyle

HFK
vrij

Lifestyle modellen
Glasdeur met UV bescherming om de UV straling te minimaliseren
zodat de wijn beschermd is en optimaal gepresenteerd kan worden.
LED verlichting is dimbaar en permanent in te schakelen voor
optimale verlichting van de binnenruimte.
Stevig slot verhindert ongewenste toegang
Digitaal temperatuurdisplay geeft de ingestelde binnentemperatuur
tot op de graad nauwkeurig aan.
Temperatuur instelbaar van +5°C tot +20°C.
Optimale luchtkwaliteit Iedere wijnsafe beschikt over een eigen,
eenvoudig te verwisselen FreshAir koolfilter waarmee de aangevoerde
lucht wordt gefilterd.
Instelbare temperatuurzone die tot op de graad nauwkeurig van de
+5°C tot +20°C kan worden ingesteld.
Geïsoleerde glasdeur beperkt het energieverbruik tot een minimum.
Stabiele houten uittrekplateaus zijn optimaal afgestemd op het
bewaren van bordeaux flessen.
Tiptoetsbediening met LC-Display zorgt dat de gekozen
temperaturen in de afzonderlijke zones constant wordt gehouden.
Elegant in roestvrijstaal het elegante design in edelstaal past zeer
goed bij de stijlvolle sfeer van een eersteklas restaurant.
Het HFK- koelmiddel is milieuvriendelijk krachtig en energiezuinig.
De superieure kwaliteit staat borg voor een lange levensduur in
elke gebruiksomgeving.
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LifeStyle

Kwaliteit tot in het kleinste detail
TipToets elektronica
Het overzichtelijke paneel met tiptoetsbediening en LC-Display zorgt ervoor,
dat de gekozen temperaturen in de afzonderlijke zones constant worden
gehouden. Het digitale temperatuurdisplay geeft de ingestelde waarden tot op
de graad nauwkeurig aan. Door een zachte aanraking kunnen alle functies
eenvoudig worden ingesteld.

Glasdeur met UV bescherming
De ultraviolette straling is schadelijk voor de wijnkwaliteit. Om de UV straling
te minimaliseren, zijn de wijnkasten voorzien van speciaal UV-bestendig isolatieglas. Zo is de wijnvoorraad beschermd en kan deze stijlvol worden gepresenteerd.

Optimale luchtkwaliteit
Iedere wijnsafe beschikt over een eigen, eenvoudig te verwisselen FreshAir
actief koolfilter waarmee de aangevoerde lucht wordt gefilterd. Hiermee wordt
voorkomen dat wijnen, wanneer deze lange tijd worden bewaard, nadelig
worden beïnvloed door geurtjes uit de omgeving.

Effectieve productpresentatie
De kleine lade is bij uitstek geschikt voor het bewaren van wijnbestek of begeleiders als chocolade en bonbons.

Elegant in staal
Het elegante design in edelstaal past zeer goed bij de stijlvolle sfeer van een
eersteklas restaurant. Voor het vaak openen van de deur in de gastronomie is
de stanggreep van roestvrij staal zeer stevig uitgevoerd.
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HFK
vrij

LED verlichting
Voor de optimale presentatie van uw sigaren beschikt de Humidor van
Liebherr over een in de glasruit van de deur geïntegreerde en dimbare LEDverlichting. Omdat de LED’s minimaal warmte afgeven, kunnen de sigaren
ook gedurende een langere periode worden gepresenteerd.

Afsluitbare deur
Om de voorraad te beschermen tegen onbevoegde toegang zijn de LifeStyle
kasten voorzien van een slot dat goed bereikbaar is. De deurscharniering is bij
alle LifeStylekasten wisselbaar. Zo kunnen de apparaten overal in een verwarmde ruimte worden geplaatst.

Elektronische besturing
Dankzij de elektronische besturing met tiptoetsbediening kan de temperatuur
tussen de +16°C en +20°C ingesteld worden. De luchtvochtigheid kan naar
wens tussen de 68% en 75% worden ingeregeld. De Humidor is voorzien van
deur- en temperatuuralarm.

Presentatieboxen
In de twee presentatieboxen van verschillende hoogte kunnen sigaren apart
worden bewaard. De boxen zijn vervaardigd van Spaans cederhout en
gemakkelijk uit te nemen.

Geïntegreerde watertank
kan met maximaal 1 liter gedistilleerd water worden gevuld. Afhankelijk van de
omgeving en het gebruik garanderen de geïntegreerde vochtigheidsensoren de
gekozen luchtvochtigheid. Het display geeft aan wanneer er water moet worden
bijgevuld.
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Wijnbewaar- Sigaarkast

WKes 653

ZKes 453

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.290,-

€ 1.720,-

Bruto / netto inhoud
Max. Bordeauxflessen 0,75 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)

56 / 38 l
12
425 / 478 / 612
350 / 310 / 370

43 / 39 l

Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur
Koelsysteem
Luchtvochtigheidsregeling via
Ontdooisysteem
Temperatuurzones
Regelbare koelsystemen
Temperatuurbereik
Relatieve luchtvochtigheid
FreshAir actief koolfilter
Deur
Zijwanden
Design
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Temperatuurindicatie / soort display

A+
103 / 0,280 kWh
dynamisch
inschakelbare ventilatie
automatisch
1
1
+5°C tot +20°C
ja
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal
HardLine
LED
ja / ja
LC-Display / digitaal

ja
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal
HardLine
LED
ja / ja
LC-Display / digitaal

Kinderbeveiliging
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Materiaal draagplateaus
Draagplateaus
Presentatieplateaus
Wijnbestek / chocolade lade
Slot
Deurscharniering
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Bruto / netto gewicht
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

ja
optisch en akoestisch
akoestisch
Acacia hout
3

ja
optisch en akoestisch
akoestisch
Spaans cederhout
2 (schuin op tafel te plaatsen)
2

Accessoires
FreshAir koolfilter
Afdekplaat onderkant bij wandmontage
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425 / 478 / 612
300 / 274 / 340
185 / 0,506 kWh
dynamisch
tiptoets elektronica
automatisch
1
1
+16°C tot +20°C
68 % tot 75 %

1
ja
rechts
SN
41 dB(A)
R 600a
33 / 29 kg

ja
rechts
N
R 600a
34 / 30 kg

0,5 A
50 Hz / 220 – 240V~

7440699
9590519

0,5 A
50 Hz / 220 – 240V~

€
€

12,26
94,95

7440699
9590519

€
€

12,26
94,95

HFK
vrij

Minibar koelkast

FKv 503

Prijs (exclusief BTW)

€ 1.375,-

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur

45 / 42 l
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516
278/0,763 kWh
dynamisch
automatisch
+2°C tot +12°C
edelstaal / edelstaal

Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Binnenverlichting
Verstelbare draagroosters
Materiaal draagroosters
Belastbaarheid draagroosters
Slot
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Klimaatklasse
Geluidsniveau
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning

Isolatieglasdeur
kunststof grijs
mechanisch
LED-plafondverlichting, apart schakelbaar en traploos dimbaar
2
metaal, verchroomd
30 kg
ja
rechts
32 / 31 kg
SN-ST
39 dB(A)
R 600a
1,0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~
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Accessoires voor Profiline GN 2/1

Infraroodsleutel
Met behulp van de infraroodsleutel kan direct via de interface van de Profiline apparaten met
tekstdisplay het temperatuurverloop ten behoeve van registratie worden uitgelezen. Passend
voor modellen GKPv ..90 en GGPv ..90.

Interfaceconverter
Het centraal registreren van temperaturen en alarmsituaties is via de seriële businterface
(RS 485) op het apparaat mogelijk, indien nodig is een speciale interface converter als
accessoire verkrijgbaar. Beide varianten worden met bijbehorende software geleverd.
Passend voor modellen GKPv ..90 en GGPv ..90.

U-draagrails
Extra U-draagrails zijn verkrijgbaar. Passend voor modellen GKPv 14.. en GGPv 14.. .

CNS draagroosters
De CNS-roosters van Liebherr voldoen aan de hoogste hygiënische eisen en zijn bestand
tegen zuren en andere chemicaliën. Ze zijn belastbaar tot 60 kg.
Passend voor modellen GKPv en GGPv.

NTC product temperatuursensor
Ter registratie van producttemperaturen kan een NTC product-temperatuursensor achteraf
worden ingebouwd. De geregistreerde producttemperaturen kunnen van de elektronica
worden afgelezen of via de ingebouwde RS 485 interface worden doorgestuurd naar een
extern documentatiesysteem. Passend voor modellen GKPv..90 en GGPv..90.

Set Swingwielen
Met de stevige wielen met een diameter van 100 mm zijn de apparaten makkelijk verrijdbaar
om de vloer hygiënisch schoon te kunnen houden. Per 2 wieltjes uitgerust met een vastzetrem. Passend voor de modellen GKPv, GGPv.

Voetpedaalopener
Ook wanneer u geen hand vrij heeft kunnen de apparaten comfortabel met het geïntegreerde
voetpedaal worden geopend. Passend voor de modellen GKPv, GGPv.
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Accessoires voor Gastronomie

Wild ophangsysteem
Speciaal voor het koel bewaren van wild is er een wildopvangsysteem leverbaar. Door middel
van een vleeshaak kan het wild opgehangen worden. Eventueel lekvocht wordt opgevangen
in een roestvrijstalen opvangbak onderin de koeler. Deze set bestaat uit 1 hanger, 1 lekbak
, 5x haak 120 en 6x haak 160. Passend voor de modellen GKv 64, GKv 57.

Set swingwielen

Met de stevige wieltjes zijn de apparaten makkelijk verrijdbaar. Passend voor de modellen
GKv 64, GKv 57, GG 52, GGv 58 en GGv 50.

Rolwielen

De solide kwaliteit garandeert een lange levensduur. Geschikt voor modellen GKv 43.. en
GG 40..

Stelpoten
Waar de dagelijkse hygiëne een belangrijke rol speelt, bieden de stelpoten voldoende
afstand ten opzichte van de vloer, zodat ook onder het apparaat probleemloos en snel kan
worden gereinigd. Passend voor modellen GKv 43, GG 40.

Accessoires voor Bakkerijnorm

L-draagrails
Voor het gebruik van bakkerijnorm-bakplaten zijn extra L-draagrails verkrijgbaar.
Passend voor BKPv- en BGPv-modellen.

Set swingwielen
Met de stevige wielen met een diameter van 100 mm zijn de apparaten makkelijk verrijdbaar
om de vloer hygiënisch schoon te kunnen houden. Per 2 wieltjes uitgerust met een vastzetrem. Passend voor de modellen BKPv en BGPv.

Voetpedaalopener
Ook wanneer u geen hand vrij heeft kunnen de apparaten comfortabel met het geïntegreerde
voetpedaal worden geopend. Passend voor de modellen BKPv en BGPv.

91

Accessoires voor flessen- en displaykasten

Beschermbeugel
Bij het transport van (grotere) FKv(sl) modellen zorgt de robuuste beschermbeugel voor een
optimale bescherming van de condensor en onderzijde van het apparaat. Passend voor
modellen FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 en FKv(sl) 36.

Beschermbeugel met displaybescherming
Deze beschermbeugel is een extra beveiliging voor het verlichtbare reclamedisplay. De display-bescherming kan na de plaatsing van het apparaat probleemloos naar achteren worden
geklapt, zodat een demontage van de beschermbeugel bij veelvuldig transport niet noodzakelijk is. Passend voor modellen FKDv 37.

Rolwielen
De rolwielen vereenvoudigen verplaatsing. De solide kwaliteit garandeert een lange levensduur. Passend voor de modellen FKUv 16.., GGU 15.. .

Flessenrail
Op de praktische flessenrail staan 0,5 liter flessen steeds vooraan voor het grijpen. De flessenrail wordt via telescoopgeleiders uitgetrokken zodat eenvoudig kan worden bijgevuld.
Passend voor modellen FKv(sl) 26, 36, 41 en FKBvsl.

Scannerrail
Prijsetiketten en scancodes kunnen op de praktische scannerrail optimaal worden afgelezen.
Ze worden aan de voorkant van het rooster vastgeklikt. Zo heeft de klant de prijs snel in het
oog. Passend voor de modellen FKDv, BCDv, FKBvsl en FKv(sl) 26, 36 en 41.

Swingwiellijst
Met name wanneer koelapparaten van plaats moeten wisselen, maakt de stabiele swingwiellijst
het transport aanzienlijk eenvoudiger. De solide kwaliteit waarborgt een lange levensduur.
Passend voor modellen FKv(sl) 26, 36 en 54.

Verbindingsraam
Met behulp van het verbindingsraam (wit of RVS) worden nieuwe gebruiksmogelijkheden
gecreëerd. Op een kleine plek kan hiermee een geur- of temperatuurscheiding worden
bereikt. Zo kunnen met het verbindingsraam diverse tafelmodellen gecombineerd worden,
bijvoorbeeld het edelstalen diepvriesmodel GGU 1550 met de edelstalen koeler FKUv 1660,
of de witte vriezer GGU 1500 met de witte koeler FKUv 1612.
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Accessoires voor Gastronomie

Stelpoten
Waar de dagelijkse hygiëne een belangrijke rol speelt, bieden de stelpoten voldoende
afstand ten opzichte van de vloer, zodat ook onder het apparaat probleemloos en snel kan
worden gereinigd. Passend voor modellen FKv(sl) 26, 36 en 54.

Draagroosters
Gegalvaniseerde en gepoedercoate draagroosters zijn in hoogte verstelbaar en bieden een
flexibel gebruik van het interieur.

Accessoires voor koel- en vrieskisten, ijsconservatoren

Steekslot
Om de inhoud te beveiligen, kan op alle modellen een steekslot worden gemonteerd.
Passend voor alle GTI-, GTE- en FT-modellen.

Hangmanden
Met de hangmanden kunnen de producten overzichtelijk worden gepresenteerd.
Passend voor alle GTE-modellen.

Op afstand bestuurbaar slot
Het op afstand bestuurbare slot met eigen stroomvoorziening kan aan de achterkant van de
GTI vrieskisten worden gemonteerd. Het slot wordt bediend met een draadloze afstandsbediening, die een reikwijdte heeft van 20 tot 30 meter. Na 25 seconden in geopende toestand
sluit het slot weer automatisch. In geval van een stroomstoring kan een noodontgrendeling
plaatsvinden. Passend voor alle GTI modellen..
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Accessoires voor wijnkasten

Presentatierek
Het houten presentatierek laat wijnen goed uitkomen. Daarnaast kan het worden gebruikt om
geopende flessen op de juiste temperatuur te houden. Het omhoog geklapte plateau heeft een
capaciteit van 6 wijnflessen. De ruimte achter of naast het plateau kan worden gebruikt om
flessen liggend te bewaren. Passend voor GrandCru modellen WKt 55.., WKt 45.., WKes 45..
en Vinidor modellen WTes 5872, WTes 5972.

Plateauclips
De verschuifbare clips geven extra informatie, per soort en jaar. De kaartjes kunnen worden
beschreven en zijn gemakkelijk te vervangen. Passend voor alle wijnmodellen.

Houten draagplateaus
De handgemaakte draagplateaus van massief hout zijn optimaal afgestemd op het bewaren
van Bordeaux formaat flessen. Door de flessen op de in hoogte verstelbare houten draagplateaus tegen elkaar te leggen, kan de capaciteit van de kast volledig worden benut.
Passend voor de modellen Vinothek (behalve WKb/r 18..) en GrandCru (behalve onderbouw)..

Slot
De vrijstaande Vinidor en GrandCru wijnkasten zijn standaard uitgevoerd met een in de deur
geïntegreerd slot. Voor de Vinothek wijnkasten is een slot als accessoire verkrijgbaar.

FreshAir koolfilter
Het gemakkelijk te vervangen actieve koolfilter zorgt voor de optimale luchtkwaliteit in elke
wijnsafe. Passend voor alle wijnmodellen.

Montageset keukenplint
Indien de deuren van het aangrenzende keukenmeubilair lager zijn uitgevoerd dan de deur
van de WTUes 1653 en WKUes 1753, kan bij deze modellen met behulp van een bevestigingshoek een plint met ventilatierooster worden aangebracht. Deze plintafwerking is een
keukenaccessoire en daarom niet leverbaar.

Edelstaal reiniger
Vervuilde edelstalen deuren en wanden zijn met deze reiniger goed schoon te maken.
Nieuwe vervuiling wordt tegengegaan. 250 ml verpakking (8409022, € 10,07)

94

Accessoires voor wijnkasten

Edelstaal onderhoudsmiddel
Voor optimaal onderhoud van edelstalen zijwanden en deuren. Leverbaar in 50 ml verpakking
(8409028, € 12,26) en 250 ml (8409030, € 18,59)

Lavastenen
Door middel van de lavasteentjes kan de luchtvochtigheid in de kast worden verhoogd en
op een stabiel niveau gehouden worden. Voor modellen WTb 4212 en WTr 4211.

Afdekplaat bij wandmontage
Bij wandmontage wordt de onderzijde van het apparaat door de edelstalen afdekplaat netjes
afgedekt. Hierdoor ontstaat een fraai aanzicht van deze compacte modellen. Passend voor
WKes 653 en ZKes 453.
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GARANTIEVOORWAARDEN
1.	Op LIEBHERR professionele koel- en vriesapparaten geeft Buram Electro B.V. een garantietermijn van
12 maanden na aankoop. De gebruiker dient door middel van een aankoopbewijs de datum van aankoop
aan te tonen. Indien het koel- en/of vries apparaat niet door Buram Electro B.V. is geïmporteerd zal de
gebruiker zich voor de garantievergoeding moeten wenden tot zijn leverancier.
2. De garantie geldt zowel voor onderdelen, als arbeidsloon en voorrijkosten.
3.	De garantie is slechts geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen
in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.
 itgesloten van garantie zijn glasbreuk, (gloei)lampen, losse kunststof onderdelen of accessoires, draad
4. U
manden en -roosters en alle beschadigingen door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen
als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen
aan het apparaat.
5.	Buram Electro B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Technische Dienst van Buram
Electro B.V. of in haar opdracht is uitgevoerd. Ook is Buram Electro B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade,
die direct of indirect uit een storing voortvloeien.
6.	Indien gedurende de garantietijd ten onrechte een beroep op de Technische Dienst wordt gedaan, zullen
de kosten hiervan aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. Dit
is het geval indien de omschrijving van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een
defect of gebrek.
7. Een reparatie gedurende de garantietijd verlengt de duur van de garantie niet.

POSTADRES

Buram Electro B.V.
BEZOEKADRES
Postbus 74			
1420 AB Uithoorn		

Buram Electro B.V.
Handelsweg 30
1422 DW Uithoorn

VERKOOP			 TECHNISCHE DIENST
Telefoon
Telefax
E-mail

0297 - 23 99 23		
0297 - 23 99 20		
verkoop@buram.nl

Telefoon
Telefax
E-mail

ADMINISTRATIE			

ONDERDELEN

Telefoon
Telefax
E-mail

Telefoon
Telefax
E-mail

0297 - 23 99 77		
0297 - 23 99 70		
finance@buram.nl

OPENINGSTIJDEN 8:30 uur – 17:00 uur

www.koelen.nl

0297 - 23 99 55
0297 - 23 99 50
td@buram.nl

0297 - 23 99 66
0297 - 23 99 65
onderdelen@buram.nl

Wijzigingen voorbehouden. Prijzen exclusief BTW. Prijzen accessoires zijn af magazijn Uithoorn.
Bijdrage verzend- en handlingkosten € 5,95. Vanaf € 30 gratis verzending.

8.	
Buram Electro B.V. verklaart ook na afloop van de garantietermijn reparaties aan LIEBHERR apparaten op
coulante wijze af te handelen, indien dit, naar het oordeel van haar Technische Dienst wenselijk of nood
zakelijk is, zulks in overeenstemming met de, in overleg met consumentenorganisaties overeengekomen, mini
mum reparatievoorwaarden en de hierop betrekking hebbende artikelen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

