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stekkerklaar

Wij, NordCap, zijn een middelgroot familiebedrijf. Als groothandel voor  
koel-, kook- en spoelapparatuur geven wij elke dag 100 procent,  
zodat u tevreden bent!

Ons assortiment bestaat uit 6.500 catalogusproducten en is gericht op  
horeca, catering en winkelinrichting.

Naast ons zowel brede als diepe assortiment aan professionele producten  
bieden we gekwalificeerd advies en ontwikkeling & begeleiding van  
individuele conceptoplossingen met gegarandeerd succes!

NordCap in één oogopslag:

• Opgericht in: 1989

• 5 vestingen in Duitsland (Berlijn, Bremen, Erkrath, Hamburg, Ingelheim 
 1 vestiging in Nederland (Waddinxveen)

• Zo‘n 120 medewerkers
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00 ALGEMENE INFORMATIE
 Trefwoordenregister, algemene voorwaarden, contactgegevens

01 KOELKASTEN 
Horeca koelkasten, inrijkoelkasten, koelkasten t.b.v dienbladen, bakkersnorm koelkasten, viskoelkasten,  
gemeenschappelijke koelkasten, vleesrijpkasten

02  VRIESKASTEN  
Horecavrieskasten, inrijvrieskasten, bakkersnorm vrieskasten, contramonster kasten

03  SNELKOELERS/SHOCKFROSTERS  
Snelkoelers/ shockfrosters, multifunctionele apparaten serie Genius, toebehoren, cryogeen-shockfroster

04  KOEL- & VRIESWERKBANKEN 
Koelwerkbanken, vrieswerkbanken, bakkersnorm koel- & vrieswerkbanken, saladettes & belegstations,  
pizzakoelwerkbanken & opzetvitrines, sushi- & tapaskoelers, gastronormbakken

05  KOEL- EN VRIESCELLEN & AFVALKOELERS 
Koelcellen met paneelvloer incl. aggregaten als speciale toebehoren, koelcellen zonder paneelvloer incl. aggregaten als 
speciale toebehoren, vriescellen met paneelvloer incl. aggregaten als speciale toebehoren, stellingen, koel- & vriescellen 
op maat, koel- & vries-aggregaten, afvalkoelers

06  DRANKENKOELING  
Barkoelingen, werkbladen, inbouwspoelbakken & mengkranen, vatenkoelers, secundaire koelinstallaties,  
vaten-& drankenkoelingen, vriesbox voor sterke drank, flessenkoeling, wijnkoel- & wijnklimaatkasten, minibars

07  IJSMACHINES 
IJsmachines – holle ijsblokjes, ijsmachines – volle ijsblokjes, ijsmachines – schilferijs, ijsmachines – crushed ice,  
ijsmachines – nuggets, reservoirs, ijscrusher, installaties voor gedeeltelijke demineralisatie

08  WANDKOELINGEN 
Wandkoelingen &-vriezers, wandkoelingen voor impulsaankopen, warmhoudkast

09  KOELTOONBANKEN 
Toonbanken voor levensmiddelen en verswaren, gebaks- & snacktoonbanken, viskoelvitrines

10  KISTEN & EILANDEN  
Vrieskisten, energiebesparende kisten, koel- & vrieskisten voor impulsaankopen – omschakelbaar,  
laboratorium-vrieskisten, koeleilanden, koel- & vrieseilanden – omschakelbaar

11  KOEL- & VRIESBAKKEN 
Inbouwkoelbakken statische koeling, crushed-ice-bakken, inbouwkoelbakken luchtcirculatiekoeling, inbouwkoelbakken 
voor bakkerijen - euronorm, contactkoelplaten, warmhoudplaten, bain-maries, inbouwvriesbakken, combinatiebakken 
warm/koud 

11 KOELVITRINES 
Panoramakoel- & -vriesvitrines, opzetkoelvitrines

12 BUFFETTEN  
Saladebars, bain-maries, uitgiftebuffetten – warm & neutraal, bordendispenser, multifunctionele koelvitrines

13 IJSAPPARATUUR 
Schepijs- & gebaksvitrines, ijsbakken, portioneerspoelbakken, ijsbewaarkasten



ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN KOOK- EN SPOELAPPARATUUR 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN, ALSMEDE ONDERHOUDS- EN REPARATIE- 
VOORWAARDEN voor de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur Gedeponeerd ter 
griffie van de Rechtbank te Den Haag op 18 september 2013 onder nr. 58/2013 De NVLG is een branche-organisatie 
van de Vereniging FME-CWM

ARTIKEL I ALGEMEEN
1. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten 

door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een 
uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbe-
stedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;  
- schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke 
andere door de partijen overeengekomen technische wijze;  
- de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;  
- de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;  
In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:  
- dienst: de aanneming van werk.  
- monteren: installeren en/of inbedrijfstelling. 

ARTIKEL II AANBIEDING
1. Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer ondernormale omstandigheden en tijdens 

normale werkuren.

ARTIKEL III OVEREENKOMST
1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de 

opdrachtnemer of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdracht-

gever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoe-
veelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde 
werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Bij bestelling van producten die speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kenteken, naam, decor of anderszins 
moeten worden voorzien, is de opdrachtgever verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveel-
heid te accepteren. 

4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover 
zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

5. Indien de opdrachtgever zelf de mate van reparatie en/of onderhoud en welke onderdelen vernieuwd moeten worden bepaalt, en dit 
naar de mening van de opdrachtnemer onvoldoende waarborg biedt ten aanzien van het resultaat van de te verrichten werkzaam-
heden kan deze de opdracht alsnog weigeren, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

ARTIKEL IV PRIJS
1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende over-

heidslasten c.q. verwijderingsbijdrage en zijn gebaseerd op levering affabriek/ magazijn volgens Incoterms geldend op de datum 
van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “fabriek/magazijn” wordt verstaan het 
bedrijfsterrein van de opdrachtnemer. 

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan 
- ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te verhogen. 

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te 
brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 
2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing. 

4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de op-
drachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. 
moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5.  De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen. 
6. Kosten van in- en uitlading, verticaal transport en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstof-

fen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening 
gebracht. Door de opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie 
en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten 
die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. In de prijs zijn evenmin kosten voor 
bijkomende werkzaamheden begrepen zoals voor hak – en breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden. 
Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer alsmede wachttijden worden aan de opdrachtgever doorberekend.

ARTIKEL V TEKENINGEN, BEREKENINGEN, BESCHRIJVINGEN, MODELLEN, GEREEDSCHAPPEN E.D.; 
INTELLECTUELE EIGENDOM
1. 1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor 

zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende 
opdrachtbevestiging. Geringe afwijkingen in kwaliteit en kleur die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en die volgens han-
delsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames. 2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte 
aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, 
gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de 
informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft 
exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er 
voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming 
van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

ARTIKEL VI LEVERTIJD
1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen: a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; b. de dag van 

ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen 
e.d.; c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; d. de dag van 
ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij 
vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door 
de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of het einde van de leveringsweek. 

2. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de 
voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging 
ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen 
niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is over-
eengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever 
daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele 
montage-/installatieverplichtingen. 

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur 
van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeen-
komst. 

5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij 
deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. 
De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer 
ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) 
prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product 
overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding 
van de levertijd - door welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen 
verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL VII MONTAGE/INSTALLATIE- EN ONDERHOUDS- C.Q. REPARATIEVOORWAARDEN
Voorwaarden in verband met het verrichten van montage/installatiewerkzaamheden: 
1. Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is 

de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen 
en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van 
het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van de op-
drachtnemer wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtne-
mer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:  
a. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden 
kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk 
acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld; b. geschikte behuizing en alle 
krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer 
aanwezig zijn; c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport en dat het product 
in zijn geheel naar binnen kan worden gebracht; d. de nodige toe- en afvoerleidingen zijn aangebracht en het nodige hak –en 
breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden zijn verricht’; e. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is 
voor opslag en montage/installatie; f. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig 
zijn; g. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- 
en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) en de voor 
het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de 
opdrachtnemer staan; h. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle 
maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoor-
schriften te voldoen; i. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig 
zijn. Voorwaarden in verband met het uitvoeren van onderhouds – en reparatiewerkzaamheden: 

3. Indien het onderhoud c.q. de reparatie wordt uitgevoerd in een werkplaats van de opdrachtnemer of een door hem aan te wijzen 
plaats zijn alle transport – en overige kosten gemaakt buiten het terrein van de opdrachtnemer en alle risico’s met betrekking tot de 
onderhouden of te repareren zaken voor rekening van de opdrachtgever. Indien het onderhoud of de reparatie wordt uitgevoerd op 
de plaats waar het object zich bevindt dient de opdrachtgever: j. er voor zorg te dragen dat de werkzaamheden kunnen geschieden 
in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is bescherm, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water 
etc. aanwezig is; de ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet de opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande 
veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; k. er voor zorg te dragen dat monteurs, verdere werkkrachten van de opdracht-
nemer of diens onderaannemers, direct na aankomst ter plaatse met de werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord 
kunnen uitvoeren; l. alle kosten voor zijn rekening te nemen welke ontstaan indien medewerkers van de opdrachtnemer of diens 
onderaannemer niet direct na aankomst met de werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze 
te onderbreken dan wel buiten normale werktijd hun werkzaamheden voort te zetten; m. alle hulp te verlenen die redelijkerwijze 
verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-,hijs- en 
transportwerktuigen; n. op eerste verzoek van de opdrachtnemer kosteloos hulpkrachten ter beschikking te stellen; o. alle kosten te 
dragen voor werkzaamheden als het demonteren van leidingen, trappen, bordessen etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van 
de werkzaamheden en het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie c.q. het onderhoud; p. alle noodzakelijke veilig-
heids – en voorzorgsmaatregelen te nemen en te handhaven alsmede die maatregelen te nemen en te handhaven teneinde in het 
kader van de overeengekomen werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; q. zich ten genoege van de 
opdrachtnemer te verzekeren – en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten werk-
zaamheden – tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende 
de uitvoering van de aan de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden. Indien de opdrachtnemer door een door de opdracht-
gever te kort gestelde reparatietijd of door andere niet de opdrachtnemer te wijten redenen wordt gedwongen arbeidskrachten 
van de zijde van de opdrachtgever te aanvaarden dan kan jij de verantwoordelijkheid voor het resultaat van de reparatie afwijzen. 

4. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening 
van de opdrachtgever. 

5. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing. 
6. Indien het product na de montage c.q. installatie onbetekenende tekortkomingen vertoont met name die welke het voorziene 

gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden staat dit niet aan een tijdige oplevering in de weg. De opdrachtnemer zal 
zulke tekortkomingen zo spoedig mogelijk alsnog verhelpen.

ARTIKEL VIII KEURING EN OVERNAMETESTS /OPLEVERING
1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - 

indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder 
schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. 

2. Indien overnametests zijn c.q. oplevering is overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, 
indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige 
voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. 

3. De overnametests zullen c.q. oplevering zal onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de 
opdrachtgever worden gehouden waarbij de opdrachtgever tevens alle door de opdrachtnemer benodigde zaken kosteloos op de 
juist plaats ter beschikking van de opdrachtnemer zal stellen. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht 
zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te 
zijn geaccepteerd. 

4. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, 
zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen 
alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen. 

5. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van 
de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

ARTIKEL IX RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG
1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en 

indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid 
van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebre-
kestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan 
de opdrachtgever in rekening te brengen. 

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over 
wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van 
rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan. 

3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de 
opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigen-
domsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. 

4. Indien de producten door de opdrachtgever zijn verkocht en geleverd aan derden is hij op eerste aanmaning van de opdrachtnemer 
verplicht zijn vordering(en) op grond van deze leveranties aan de opdrachtgever te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen hij aan 
de opdrachtnemer verschuldigd is.

ARTIKEL X BETALING
1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen: 50% uiterlijk 

binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst; 40% uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3; 10% 
bij inbedrijfstelling. 

2. Betaling van meerwerk en onderhoud en/of reparatie geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij deelle-
veringen is de opdrachtnemer gerechtigd tot het afzonderlijk factureren daarvan. 

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze. 
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en 

heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een per-
centage van 4 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek 
bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.



ARTIKEL XI GARANTIE
1. 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem 

geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het 
betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtge-
ver bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct 
gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of 
gebruik van slecht materiaal. 

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken die hun 
oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie 
van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de 
montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt 
indien 24 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken. 

3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie 
of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel 
ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de 
vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en 
montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieu-
we garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de levering van het product 
volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 30 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken. 

4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke 
diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedra-
gen werkzaamheden, zulks voor een periode van 12 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer 
om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede 
volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien 
verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken. 

5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a. de niet-in-

achtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik; b. normale slijtage; c. 
montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden; d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de 
aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectie-
velijk zaken; f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt; g. materialen, 
zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of 
namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor 
zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken. 

7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer 
gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen 
van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schrif-
telijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of 
doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie. 

8. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het 
verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen 
de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval 
aanhangig te worden gemaakt. 

9. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen 
onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de 
verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

ARTIKEL XII AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven 

garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is 
nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door 
de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, 
kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of 
door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden 
uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle 
aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het 
geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen. 

2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd, a) heeft de opdrachtgever recht op een korting 
op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien 
verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of b) 
kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract 
ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht 
op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een 
maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. 

3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer 
en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor 
gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door 
nietlevering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, 
en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten. 

4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor: - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden; - be-
schadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, 
modellen, gereedschappen en andere zaken. 

5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van 
welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever. 

6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade.

ARTIKEL XIII OVERMACHT
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - 
ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend 
of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, 
werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of 
diens leveranciers.

ARTIKEL XIV OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rech-

terlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst 
geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de 
opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele 
of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen 
van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grond-
stoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval 
van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde 
bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening 
en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen. 

3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele ver-
plichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie 
of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid 
terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van 
zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, 
door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De 
opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden. 

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer 
gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. 

5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door 
hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken 
voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin 
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop 
of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtne-
mer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden. 

ARTIKEL XV GESCHILLEN
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van 
toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde 
Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement 
van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

ARTIKEL XVI TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, 
geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.



ALGEMENE VOORWAARDEN KOELAPPARATUUR

ALGEMENE AANBIEDINGS-, VERKOOP-, LEVERINGS-, BETALINGS-, INSTALLATIE-, REPARATIE- EN 
ONDERHOUDS VOORWAARDEN van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de 
koudetechniek en luchtbehandeling NVKL: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halff abrik ten en installatie- 
bedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffi e van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage  
d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015.

AFDELING I. ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1 DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Leverancier: de ondernemer op het gebied van de koudetechniek en lucht-
behandeling, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van producten, te weten de levering van zaken, dan wel de 
levering van diensten zoals montage, installatie, reparaties, inspectie of onderhoud, daaronder begrepen deze ondernemer die in zijn 
aanbieding naar deze voorwaarden verwijst. - Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst. - Pro-
duct: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, aanneming van werk, inspectie of onderhoud. - Reparatie: het herstel 
van een zaak. - Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht 
of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze. 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 
2.1 Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer deze algemene 
voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/ of het verrichten van diensten. Een 
verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.2 De 
bepalingen van de afdeling II, III en IV bevatten een specifi eke regeling en gelden als aanvulling op de algemene bepalingen in afdeling 
I. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in afdeling I en de bepalingen in de afdelingen II t/m IV prevaleren de laatste. 

ARTIKEL 3 AANBIEDING 
3.1 Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op 
uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST 
4.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is leverancier eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de 
opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, indien vooruitbetaling overeengekomen is. 4.2 Indien overeengekomen 
is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een af-
zonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie. 4.3 Als meerwerk wordt 
beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met afnemer tijdens de uitvoering van de over-
eenkomst boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht 
dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. 
4.4 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van leverancier bindend. 4.5 De overeenkomst omvat 
alléén de levering van die producten, die daarin zijn gespecifi ceerd. 4.6 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichts-
opgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen 
ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging. 4.7 Op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op 
zaken, die door tussenkomst van leverancier aan afnemer beschikbaar worden gesteld, blijven de intellectuele eigendomsrechten aan 
de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. Afnemer verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die hem door tussenkomst van 
leverancier worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Afnemer is verplicht om 
documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld 
bevatten, op eerste verzoek aan leverancier te overhandigen, voorzover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van 
de uitvoering van de betreff ende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de afnemer aan leverancier 
verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op afnemer rusten. 4.8 Alle tekeningen, 
afbeeldingen, catalogi en andere gegevens en de intellectuele eigendom op de informatie die in een en ander ligt besloten, welke 
leverancier verstrekt, blijven eigendom van de leverancier en moeten op diens verzoek direct aan hem worden teruggezonden. Het is 
afnemer niet toegestaan dat deze tekeningen enz. worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, 
behoudens ter uitvoering van de overeenkomst. 

ARTIKEL 5 PRIJZEN 
5.1 De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop 
en levering vallende overheidslasten, en zijn voorts ofwel gebaseerd op levering “af fabriek/magazijn” volgens Incoterms geldend 
op het moment van het uitbrengen van de off erte c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. In geval van 
levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend “onverpakt”, tenzij anders is overeengekomen. 5.2 Indien na de datum van 
totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge 
voorzienbare omstandigheden - is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat 
echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, behoudens voor zover het betreft het in 
afdeling IV genoemde onderhoudscontract. 5.3 In de overeenkomst is de bevoegdheid van leverancier begrepen om door hem verricht 
meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening 
van meerwerk zijn de in leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing. 5.4 Kosten van in- en uitladen en 
van vervoer van door afnemer ter beschikking gestelde grondstoff en, halff abrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn 
niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door leverancier betaalde kosten worden beschouwd 
als voorschot ten laste van afnemer. 

ARTIKEL 6 BETALING 
6.1 Betaling van aan leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na 
levering. 6.2 De leverancier heeft te allen tijde het recht het totaal van de door afnemer verschuldigd wordende bedragen bij vooruit-
betaling van de koper te vorderen. Bij bedragen boven € 25.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt: 
• 40 % bij opdracht; • 50 % bij afl evering; • en het restant (10%) binnen 30 dagen na levering. 6.3 Alle betalingen zullen zonder 
aftrek of verrekening geschieden op een door de leverancier aan te wijzen bank- of girorekening. 6.4 De termijnen van betaling houden 
geen verband met de levering van de producten, tenzij anders wordt overeengekomen. 6.5 Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij 
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog 
niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke 
rente, zoals bedoeld in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 BW, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het 
recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer 
te verhalen. 6.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in 
mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste 
plaats met de oudste factuur wordt verrekend. 

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD 
7.1 Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbe-
grip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door leverancier in het kader van de overeenkomst ten behoeve 
van afnemer door leverancier te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer 
ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigen-
dom voor alle vorderingen die leverancier jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn 
verplichtingen jegens leverancier. 7.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken 
niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel. 7.3 Op 
afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, zal zodra 
leverancier te kennen geeft dit te wensen afnemer medewerking verlenen aan de vestiging van pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 
BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier dan uit welke hoofde 
dan ook tegen afnemer mocht hebben. 7.4 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige 
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden 
eigendom tegen brand-, ontploffi ngs- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen 
aan leverancier op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde 
van voornoemde verzekeringen zullen, zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de 
wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier op afnemer. 7.5 Indien afnemer met 
de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier tekortschiet of leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die 
verplichtingen tekort zal schieten, is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terug-
neming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, 
verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 7.6 Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet 

is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel. 7.7 Afnemer 
verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers ver-
krijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Afnemer verbindt zich 
voorts bedoelde vorderingen, zodra leverancier daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven 
in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens afnemer. 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID 
8.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantie-
verplichtingen. Indien de leverancier niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit de in de afdelingen van deze 
voorwaarden omschreven garantieverplichtingen is nagekomen, kan afnemer in een schriftelijke mededeling een laatste passende termijn 
stellen voor de nakoming door de leverancier van deze verplichtingen. Indien de leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtin-
gen nakomt, kan de afnemer, voor rekening en risico van de leverancier, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een 
derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door afnemer of door een derde worden uitgevoerd, is leverancier 
door vergoeding van de afnemer gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreff ende gebrek, met dien 
verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen. 8.2 Indien de 
herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd: a) heeft de afnemer recht op een korting op de voor het geleverde 
product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten 
hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of b) kan de afnemer, indien het gebrek zo 
ernstig is dat het afnemer in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan leverancier 
de overeenkomst ontbinden. Afnemer heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding 
van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. 8.3 
Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van leverancier, alsmede behoudens 
het bepaalde in art. 13.6 en in lid 1 en 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van leverancier, zoals voor gebreken in het geleverde 
product en in verband met de levering zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, bedrijfsschade, andere 
indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen 
of nalaten van (medewerkers van) leverancier, uitgesloten. 8.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties 
of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte gegevens. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor 
beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoff en, halff abrikaten, modellen, 
gereed-schappen en andere zaken. 8.5 Indien leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand 
– van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van afnemer. 8.6 Afnemer is aansprakelijk voor het niet door leverancier geleverde 
bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan leverancier de 
schade te vergoeden, die hij tengevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht 
lijden. 8.7 Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten. 
8.8 Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier, is afnemer gehouden leverancier te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit 
het gebruik door leverancier van zaken toebehorend aan afnemer. 

ARTIKEL 9 OVERMACHT 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid - ook 
al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of 
tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werksta-
king, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of diens leveranciers. 

ARTIKEL 10 ONTBINDING 
10.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder 
begrepen de verplichting tot het afnemen van door leverancier te leveren prestaties) surséance van betaling, stillegging of liquidatie of 
gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leve-
rancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. 10.2 Leverancier 
heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 10.1. of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. 
De schade wordt gefi xeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, 
een en ander onverminderd het recht van leverancier om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van afnemer te vorderen, 
indien daartoe gronden zijn. 10.3 In de in artikel 10.1. bedoelde gevallen kan leverancier ook de uitvoering van de overeenkomst 
opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. 
Daarnaast heeft leverancier in dit geval het recht op vergoeding van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen 
daarvan lijdt. 10.4 In geval van opschorting, is leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, 
gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoff en, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico 
van afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat leve-
rancier in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van afnemer. Bij opschorting of ontbinding 
heeft leverancier recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden. 

ARTIKEL 11 GESCHILLEN 
11.1 Geschillen tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of nadere over-
eenkomst kunnen zowel door leverancier als door afnemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Koude en Klimaat, Bor-
dewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl) 11.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie 
slechts in behandeling genomen, indien afnemer zijn klacht eerst bij leverancier heeft ingediend. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan 
kan het geschil vervolgens schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden 
gemaakt. 11.3 Wanneer afnemer een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is leverancier aan deze keuze gebonden. Indien 
leverancier een geschil aanhangig wil maken, moet hij afnemer schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken 
uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Leverancier is bij uitblijven van instemming van afnemer binnen voornoemde vrij het geschil bij 
de gewone rechter aanhangig te maken. 11.4 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor 
haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillen-
commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 11.5 Uitsluitend 
de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 11.6 Op alle aan-
biedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 12 ALGEMEEN 
Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn leverancier en 
afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.

AFDELING II. 
NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE LEVERINGEN IN HET KADER VAN KOOPOVEREENKOMSTEN

ARTIKEL 13 LEVERING EN LEVERTIJDEN 
13.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: • de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst; • de dag 
van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke beschei-
den, gegevens, vergunningen e.d.; • de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door leverancier 
uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst; • de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen 
volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient 
te worden voldaan. 13.2 Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt 
opgeschort door afnemer, wordt de levertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van 
de opschorting verlengd. 13.3 Indien aan de zijde van leverancier vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen 
door afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de 
uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging. 13.4 Het 
product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van leverancier overeengekomen is, 
voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien overeengekomen op de plaats van oplevering 
gereed. 13.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige 
levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging 
ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materi-
alen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 13.6 Overschrijding van de levertijd geeft leverancier geen 
recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens 
mededeling van leverancier meer dan 16 weken zal bedragen. De afnemer kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door 
een schriftelijke mededeling aan leverancier ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het pro-
duct reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent 
van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij afnemer gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, 
geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of 
doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 



ARTIKEL 14 RISICO IN VERBAND MET LEVERING 
14.1 Tot de levering volgens artikel 13.4 van deze afdeling heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van leverancier. 
Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van afnemer. 14.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen 
nadere aanwijzingen door afnemer aan leverancier zijn gegeven, door leverancier in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige 
aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend 
voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval. 14.3 De verzending van de producten 
geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van leverancier is overeengekomen, voor rekening en risico van afnemer, zelfs 
dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor 
rekening en risico van de afzender, d.w.z. leverancier, zijn. 

ARTIKEL 15 GARANTIE 
15.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat leverancier in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem 
geleverde producten, zulks voor de duur van twaalf maanden nadat de producten (in de zin van art. 13.4) zijn geleverd. De producten 
zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de over-
eenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk 
inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreff ende producten zo mogelijk aan 
deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien één 
der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander 
te brengen. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde 
zaken nimmer verlengen. 15.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van leverancier uit 
hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland. 15.3 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en 
afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na de levering als bedoeld in art. 
13.4 bij leverancier te reclameren, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van leverancier tot 
nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie elke vordering van de afnemer terzake van een tekortkoming in de prestatie 
van leverancier uitsluiten. 15.4 Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan leverancier direct 
na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn zijn 
ontstaan als uitsluitend of overwegend direct gevolg van een onjuistheid in de door leverancier ontworpen constructie, gebrekkige 
afwerking of gebruik van slecht materiaal. Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan leverancier 
te retourneren, tenzij leverancier besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, 
in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van leverancier en transportkosten 
van zaken, voor rekening van afnemer zijn. 15.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het 
gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/ of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen 
of constructie daarvan. 15.6 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een 
gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen die het 
gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze 
behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel 
of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfs-
doeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door leverancier gegeven bedrijfs- en 
respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen. 15.7 Leverancier is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd, 
een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuw te monteren, 
hetzij de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde 
van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen. 15.8 Onderdelen, welke door nieuwe worden 
vervangen, blijven, respectievelijk worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom van leverancier 
en worden aan hem door afnemer op diens kosten geretourneerd. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van leverancier is 
afnemer niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan leverancier terug te zenden. 15.9 Voor producten en onderdelen daar-
van, welke leverancier niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) 
van leverancier, garantie wordt gegeven. 15.10 Indien leverancier om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten 
te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen - in geval redelijkerwijze mag 
worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn - de garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen 
zijn opgeheven, terwijl - ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn - leverancier de 
geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door leverancier betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van 
producten, zal vergoeden. 15.11 Het beweerdelijk niet-nakomen door leverancier van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen 
ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten 
overeenkomst mochten voortvloeien. 15.12 De hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier vervalt, indien afnemer niet, 
niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leveran-
cier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. 

AFDELING III.
NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE MONTAGE EN INSTALLATIE 

ARTIKEL 16 LEVERING EN LEVERTIJD 
16.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; b. de dag 
van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.; 
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; d. de dag van ontvangst 
door leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden 
voldaan. 16.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op 
tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier 
vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig 
bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 16.3 Enkele overschrijding van de 
levertijd heeft niet tot gevolg dat leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. 
16.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten 
van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 16.5 Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de 
levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van leverancier ontstaat tengevolge 
van het niet voldoen door afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking 
met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 16.6 De montage en installatie geldt als voltooid, wanneer de te monteren 
producten of de belangrijkste onderdelen daarvan - een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier - bedrijfsvaardig op 
de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld. 16.7 Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de 
overeengekomen plaats van bestemming voor risico van afnemer. 16.8 Afnemer zal, indien hierom door leverancier wordt verzocht, 
een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het 
bepaalde in artikel 19 (van deze afdeling). 

ARTIKEL 17 KEURING EN BEPROEVING 
17.1 Indien keuring en/of beproeving bij afnemer is overeengekomen, zal leverancier gelegenheid worden gegeven tot het nemen van 
voorproeven. Afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, 
water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico. 17.2 Aan leverancier zal gelegenheid worden gegeven 
aan bezwaren van afnemer naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie door afnemer afgekeurd of 
geweigerd kan worden. 17.3 De kosten van de keuring zijn voor rekening van afnemer. 17.4 De keuring mag geen oorzaak worden 
van enigerlei vertraging in de voortgang van onderhavige of andere werkzaamheden van leverancier. Zo afnemer niet binnen acht 
dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht 
te zijn goedgekeurd. 

ARTIKEL 18 MONTAGE EN INSTALLATIE 
18.1 Afnemer is jegens leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voor-
waarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde 
staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege leverancier wordt verricht volgens door of vanwege laatstge-
noemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. 18.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor 
eigen rekening en risico dat: a. het personeel van leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden 
kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de 
normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer heeft medegedeeld; b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, 
de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn; c. de toegangswegen tot de 
plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en 
montage e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere
zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoff en, oliën en vetten, poets- en 
ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het 
bedrijf van afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van leverancier staan; g. 
alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn 
genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te 
voldoen. h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn. 18.3 Schade en kosten, 
die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer. 

ARTIKEL 19 GARANTIE 
19.1 Terzake van door leverancier uitgevoerde onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is 
overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor 
een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de 
leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreff ende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle 
kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van 
demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garan-
tie uitgevoerde werkzaamheden. 19.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is leverancier alleen binnen Nederland 
gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. 19.3 De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht 
vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden voordoen: • de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of 
onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan leverancier meegedeeld; • de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief 
gebruik of onvoldoende onderhoud; • door afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht; • afnemer is 
nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen; • de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van 
leverancier zijn niet opgevolgd. 19.4 De op grond van artikel 19.2 te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid 
voor lenen, zullen door afnemer aan leverancier op diens verzoek worden geretourneerd. 19.5 Op geleverde doch niet door leverancier 
gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.  

AFDELING IV. 
NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE ONDERHOUD & SERVICE AAN INSTALLATIES 

ARTIKEL 20 DEFINITIES 
In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis: - Onderhoudscontract: de overeen-
komst die de leverancier verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractsperiode. - Preventief onderhoud: 
het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de F-gassenverordening en de Ozonverordening, zoals 
het controleren van een installatie op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming van verlies van koudemiddel, het controleren, 
uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zonodig het opnieuw afstellen of inregelen van 
de installatie(s). - Correctief onderhoud: het opheff en van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken. 

ARTIKEL 21 PREVENTIEF ONDERHOUD 
21.1 Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 
uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen. 21.2 Iedere verplaatsing of wijziging van de 
installatie dient aanstonds door afnemer schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie 
kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden. 21.3 Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden 
verricht indien zij in het zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e) meubel(en) behoort niet tot het 
preventief onderhoud alsook het reinigen van de verdampers en condensor(en) van de installatie(s). 21.4 Na uitvoering van een 
inspectie wordt afnemer door leverancier middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van onderhoud 
en bedrijfszekerheid van de installatie. 

ARTIKEL 22 DE VERORDENING 
De conform de Besluiten noodzakelijk uit te voeren preventieve controles zullen op voorhand en tijdig aan afnemer worden gemeld, 
waarna laatstgenoemde leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreff ende controle overeenkomstig voornoemde Be-
sluiten uit te voeren. 

ARTIKEL 23 KOUDEMIDDELEN 
Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan aantekening in het logboek van de betreff ende installatie 
gedaan. De in het kader van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat aan afnemer doorberekend. 
Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan leverancier is deze daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke 
bepalingen te houden. 

ARTIKEL 24 CORRECTIEF ONDERHOUD 
24.1 Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onder-
houd zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze heeft 
plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd 
worden uitgevoerd. 24.2 In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL 25 VRIJE TOEGANG 
25.1 De servicemonteur van leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een installatie is 
opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door afnemer niet wordt toegestaan, is leveran-
cier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van afnemer aan 
leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden. 25.2 De servicemonteur van leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen 
beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge 
van een omstandigheid welke niet aan leverancier kunnen worden toegerekend, kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 26 UITSLUITINGEN 
Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met: a. Onjuist of onoordeel-
kundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd. b. Onvoldoende reini-
ging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende 
functioneren van de installatie(s). c. Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf. d. Een abnormale fysieke of elektrische 
belasting. e. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden. f. Invoering van nieuwe wettelijke 
of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaam-heden. g. Slijtage 
van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf. h. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel 
van de installatie - ter beoordeling van leverancier - of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel 
waarvoor de installatie wordt gebruikt. 

ARTIKEL 27 BETALING EN NAKOMING 
27.1 Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de 
contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden. 27.2 Betaling 
van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied. 27.3 In geval de afnemer in enige mate in gebreke 
is terzake de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld terzake het onderhoudscontract, op 
grond waarvan leverancier zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en 
uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de Regeling. 27.4 Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het 
opschortingsrecht door leverancier kan hij niet aangemerkt worden als “beheerder” in de zin van artikel 6 van de Regeling. Artikel 28 
Garantie Terzake van door leverancier uitgevoerde montage, reparatie, installatie, onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere 
diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen 
werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de 
enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreff ende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, 
opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfs-
kosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld 
op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden. 



BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE AANDUIDING VAN ENERGIEVERBRUIK 
COMMERCIËLE KOEL- & VRIESBEWAARKASTEN

Sinds 1 juli 2016 is EU-verordening 2015/1094 van toepassing op de aanduiding van het energieverbruik van commerciële koel- en vriesbewaarkasten. 
Wat is er veranderd door de invoering van het zogeheten 'energielabel'? Alle relevante informatie daarover vindt u hieronder samengevat:

Commercieel energielabel tegenover huishoudelijk energielabel: andere meetcondities!
Het energielabel geeft het energieverbruik en de energie-efficiëntie van een bepaald product aan. Om de classificaties voor commerciële producten te bepalen, worden de apparaten 
onder de voorwaarden van een professionele keuken getest.

Laat u niet misleiden!
Door de sterk afwijkende meetcondities kunnen de energieklassen en de 
kWh/jaar-waardes van commerciële en huishoudelijke producten niet met 
elkaar worden vergeleken!

Energielabel – commerciële toepassingen vs. huishoudelijk gebruik

Testcondities* Comm. toepassing Huishoudelijk gebruik
Omgevingstemperatuur (OT)/
luchtvochtigheid (LV) 30 °C OT / 55% LV 25 °C OT / 60% LV

Testduur 24 uur 24 uur

Proces
1e helft: deur 72 x geopend,
telkens: 7 seconden lang
2e helft: 12 uur gesloten

deur de hele tijd gesloten

Temperatuureisen

In de kast geplaatste 
testpakketten moeten 
permanent een temperatuur 
tussen -1 en +5 °C hebben

Geen te koelen testpakketten, 
geen temperatuureisen

* Bijvoorbeeld een koelbewaarkast

Deze informatie kan aan het energielabel ontleend worden
Het energielabel betreft het jaarlijkse stroomverbruik (kWh/jaar) en de daadwerkelijk beschikbare netto-
inhoud in het koel- respectievelijk vriesgedeelte. De netto-inhoud wordt door de norm EN 16825 duidelijk 
gedefinieerd.

Gegarandeerd temperatuurbereik voor de aangegeven klimaatklasse
Door het energielabel wordt gegarandeerd dat het aangegeven temperatuurbereik in de klimaatklasse in 
kwestie bereikt wordt.

Aanpassing van het energielabel met ingang van 01-07-2019
Momenteel bestaan de energie-efficiëntieklassen A tot en met G voor commerciële toepassingen. Met 
ingang van 01-07-2019 wordt het energielabel uitgebreid tot en met energie-efficiëntieklasse A+++

Voor deze apparatuur geldt de aanduiding van het energieverbruik niet
Onder andere apparaten met statische koeling, open kasten die hun hoofdgebruiksdoel vervullen als ze 
open zijn en apparaten die met name bestemd zijn voor het presenteren en verkopen van producten zijn 
vrijgesteld van de verplichting dat het energieverbruik moet worden aangeduid.

modelaanduiding

naam leverancier

energie-efficiëntieklasse

nuttige inhoud vriezen

nuttige inhoud koelen

Het energielabel wordt per 01 juli 2019 uitgebreid naar energie-efficiëntieklasse A+++.

energieverbruik 
over 365 dagen

klimaatklasse 
(3, 4 of 5)

ENERGIELABEL (geldig vanaf 01 juli 2016 – klassen A t/m G)
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Alle prijzen excl. btw

EFFICIËNTIE
Koel- & vrieskasten van Alpeninox verbruiken 
tot 65% minder energie dan vergelijkbare 
modellen van andere merken. Dit betekent voor 
u: lagere bedrijfskosten en een vermindering 
van uw CO2-voetafdruk.

PRESTATIE 
De innovatieve 'IQ Defrost4'-technologie en het 
nieuwe 'Airflow System' maken het mogelijk 
grote hoeveelheden levensmiddelen op te slaan 
onder een gecontroleerde continue temperatuur, 
die kan worden ingesteld op basis van het soort 
product dat wordt opgeslagen.

HYGIËNE EN
SERVICE
De nieuwe modellen zijn onderhouds- en 
servicevriendelijk. Alpeninox heeft een reeks 
verbeteringen doorgevoerd waardoor u met deze 
koel- en vrieskasten in alle opzichten tijd en 
kosten uitspaart.

CAPACITEIT
Koel- & vrieskasten van Alpeninox combineren 
een compact design met een verhoogde 
capaciteit.
De nieuwe opbouw biedt tot 10% meer 
opslagcapaciteit dan vergelijkbare modellen 
van andere merken!

ALPENINOX  
COMFORT LINE
Het comfort van het aanraakscherm:
door de overzichtelijke bediening zijn de ideale 
parameters snel in te stellen.

ALPENINOX  
PREMIUM LINE
De allernieuwste digitale technologie voor 
optimale conservering van levensmiddelen 
bij een minimaal energiegebruik.

ALPENINOX  
SUPER PREMIUM LINE
Het 'allerbeste' gepaard met innovatieve 
ontwikkelingen en een intuïtieve 
gebruikersinterface voor een optimaal 
rendement.
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Servicevriendelijk:
onderhouds- en 

servicevriendelijke
condensator

LCD-touch-display:
5 vooraf ingestelde temperatuur- en 

luchtvochtigheidsfasen,
Turbo-Cooling-cyclus, voor als er 

warme goederen worden geplaatst

Slot:
voor maximale 

veiligheid

Binnenruimte:
met een diepgetrokken 

bodem en afgeronde hoeken 
voor gemakkelijk reinigen

Maximale flexibiliteit en stabiliteit: te 
monteerbaar op rvs voeten, wielen, 

sokkel (naar keuze met lijst) of voeten 
met bodembevestiging

Energie-efficiënt koelsysteem: 
met energiezuinige compressor, 
uiterst efficiënte ventilator en 
grote verdamper

Verdampervrije binnenruimte:
op het apparaat gemonteerd koelsysteem 
met speciale energie-efficiënte isolatie 
tussen de machine en de koelcel, voor een 
hoger opslagvolume

Led-binnenverlichting:
met heldere verlichting en een laag 
energieverbruik

IPX5, sproeidicht: 
ook geschikt voor reiniging met een 
hogedrukreiniger

Isolatie:  
van tot 75mm dik
cyclopentaan hardschuim 
(HCFK- & CFK-vrij)

Speciale pakking volgens 
een driekamersysteem : 
om energieverlies tegen 
te gaan

Intelligent “Airflow”-systeem: 
automatische optimalisering van de 

luchtgeleiding (verticaal + horizontaal) 
op basis van de geplaatste goederen

Gemakkelijk te reinigen: 
regaalstelling en luchtgeleidingsplaten 
zijn zonder gereedschap te verwijderen 

Standaarduitvoering bij alle modellen 

uitvoering varieert binnen de modelseries

MET LIEFDE VOOR DETAIL
We willen onszelf voortdurend verbeteren, tot in het kleinste detail.
Zo bieden wij u eenvoudigere bediening, betere veiligheid en een hogere energie-efficiëntie.

HET BESTE VOOR ALLE TOEPASSINGEN
Alpeninox presenteert een uitgebreid assortiment technologisch geavanceerde oplossingen die zich onder onderscheiden door hun 
energiebesparende voordelen: drie lijnen die aan vrijwel alle behoeften voldoen en tal van combinatiemogelijkheden bieden.

CRIO Smart CRIO Tech CRIO Touch
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M 85

Koelkast met glazen deur, serie M Compact
met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame

M 95

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• gelakt plaatstaal aan de buitenkant, aluminium deurframe
• van binnen zwart
• M 95: geschikt voor onderbouw
• glazen deur, robuuste aluminium greeplijst, aluminium framedecorelementen op glazen ruit en onderkap, deurdraai-

richting aanpasbaar
• M 85: binnenverlichting, apart te schakelen
• M 95: energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• elektronische besturing, in de binnenruimte, digitaal display, traploos instelbare temperatuur
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• M 85: robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing zonder compressortrap van polystyreen
• M 85: standaard met 3 draagroosters, zwart gerilsaneerd, tot 40 kg belastbaar, b x d in mm: 410 x 430
• M 95: standaard met 2 draagroosters, zwart gerilsaneerd, tot 36 kg belastbaar, b x d in mm: 514 x 395
• in totaal 6 posities voor draagroosters, onderlinge afstand ca. 90 mm
• 4 stelvoeten 

 
Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

M 85 M 95
met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame

bruto inhoud 125 l 155 l
netto inhoud 106 l 137 l

inhoud (naar keuze) 45 PET-flessen 0,50 l
115 blikken 0,33 l 140 blikken 0,33 l

buiten (b x d x h) 493 x 625 x 841 595 x 572 x 820
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 96 W / 230 V 100 W / 230 V
koudemiddel R 600a
energieverbruik 0,75 kWh / 24u 1,21 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 44 kg / 40 kg 53 kg / 49 kg
GEWICHT

buitenkant gelakt plaatstaal, aluminium deurframe
binnenkant zwart

BEHUIZING

artikelnr. 477800085 477850095
verkoopprijs 599,00 € 825,00 €

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
prijsstrip, voor M210 en M85, in te korten 4773020534 6,00
draagrooster voor M85, zwart gerilsaneerd, b x d in mm: 410 x 430 477DG15-168 28,00

bereik +2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur 
van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%

+3 tot +18 °C bij omgevingstemperatuur 
van 30 °C en luchtvochtigheid van 55%

klimaatklasse SN-ST (+10 tot +38 °C) N (+16 tot +32 °C)

geldig vanaf 1-3-2018NordCap 1/4 Alle prijzen excl. btw



KU 120 G

Horeca koelkast KU 120 G
met statische koeling en een gebogen glazen deur

KU 120 G
met statische koeling en een gebogen glazen deur

bruto inhoud 92 l
netto inhoud 85 l

inhoud (naar keuze)

101 blikken 0,33 l
70 blikken 0,50 l
64 glazen flesjes 0,33 l
22 glazen flesjes 0,75 l
22 PET-flessen 1,50 l

buiten (b x d x h) 503 x 560 x 775
binnen (b x d x h) 410 x 415 x 630
diepte als deur geopend is 1000

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 75 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 80 g
energieverbruik 0,9 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 38 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse ST (+16 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 35 kg / 33 kg
GEWICHT

buitenkant wit gelakt
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 45110120
verkoopprijs € 428,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
draagrooster voor KU 120 en KU / UKU 145 G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 
410 x 353 4359208501200 18,00

• horeca koelkast met statische koeling, stekkerklaar
• buitenkant wit gelakt
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• 1 gebogen deur met thermoglas, slot, aan beide zijden met greepopeningen, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraai-

richting aanpasbaar
• binnenverlichting, apart te schakelen
• energiebesparende isolatie, 45 mm
• thermostaat tegen ongewenste bediening aan de achterzijde gemonteerd, temperatuurweergave buiten in de boven-

afdekking
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 410 x 353
• 2 stelvoeten aan de voorkant

geldig vanaf 1-3-2018 NordCap Alle prijzen excl. btw 1/5
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KU 145 G

Horeca koelkast serie KU / UKU 145
afhankelijk van het model met statische of circulatiekoeling en een gebogen glazen deur

KU 145 G UKU 145 G
met statische koeling 

en een gebogen glazen deur
met circulatiekoeling 

en een gebogen glazen deur

bruto inhoud 109 l
netto inhoud 105 l

inhoud (naar keuze)

136 blikken 0,33 l
89 blikken 0,50 l

76 glazen flesjes 0,33 l
27 glazen flesjes 0,75 l
27 PET-flessen 1,50 l

buiten (b x d x h) 503 x 560 x 850
binnen (b x d x h) 410 x 415 x 710
diepte als deur geopend is 1000

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 122 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 80 g
energieverbruik 1,2 kWh / 24u 1,35 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 
38 °C en luchtvochtigheid van 60%

+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur 
van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%

klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 38 kg / 36 kg
GEWICHT

buitenkant wit gelakt
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 45110145 45111145
verkoopprijs € 456,00 € 499,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
draagrooster voor KU 120 en KU / UKU 145 G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 
410 x 353 4359208501200 19,00

• KU 145 G: horeca koelkast met statische koeling, stekkerklaar
• UKU 145 G: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• buitenkant wit gelakt
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• 1 deur met thermoglas, slot, aan beide zijden met greepopeningen, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting 

aanpasbaar
• binnenverlichting, apart te schakelen
• energiebesparende isolatie, 45 mm
• thermostaat tegen ongewenste bediening aan de achterzijde gemonteerd, temperatuurweergave buiten in de boven-

afdekking
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 410 x 353
• 2 stelvoeten aan de voorkant 

 
Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting

geldig vanaf 1-3-2018NordCap 1/6 Alle prijzen excl. btw



UKU 165 W

UKU 165 I

UKU 165 W-G

UKU 165 I-G

Horeca koelkast met circulatiekoeling, serie UKU 165
met circulatiekoeling en dichte deur / glazen deur, geschikt voor onderbouw

UKU 165 W UKU 165 I UKU 165 W-G UKU 165 I-G
met dichte deur, geschikt voor onderbouw met glazen deur, geschikt voor onderbouw

bruto inhoud 141 l

buiten (b x d x h) 600 x 615 x 830
binnen (b x d x h) 440 x 435 x 670
diepte als deur geopend is 1185

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 120 W / 230 V 160 W / 230 V 120 W / 230 V 160 W / 230 V
koelvermogen 169 W / VT -10 °C 253 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 100 g
energieverbruik 0,698 kWh / 24u 0,898 kWh / 24u
geluidsniveau 42 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 43 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C) ST (+16 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 38 kg / 36 kg 37 kg / 35 kg 45 kg / 42 kg 46 kg / 43 kg
GEWICHT

buitenkant wit chroomstaal 1.4016 wit chroomstaal 1.4016
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 405216500 405216510 405216501 405216511
verkoopprijs € 729,00  € 935,00 € 898,00 € 1.119,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
draagrooster voor serie FKUv en UKU, verzinkt, b x d in mm: 475 x 420 4057112321 25,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• UKU 165 W / 165 W-G: witte buitenkant
• UKU 165 I / 165 I-G: buitenkant chroomstaal 1.4016
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• geschikt voor onderbouw door beluchting aan de voorkant
• UKU 165 W / 165 I: dichte deur
• UKU 165 W-G / 165 I-G: deur met isolerend glas
• Slot, greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s), zelfsluitend, deurdraairichting aanpasbaar
• UKU 165 W-G / 165 I-G: energiebesparende led-binnenverlichting
• elektronische besturing, digitaal display, hoofdschakelaar in het bedieningspaneel
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• ribben om roosters in te plaatsen
• diepgetrokken binnenbehuizing (afhankelijk van het model in wit of grijs) met dikkere isolatie, van polystyreen,  

zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• los in te schakelen ventilatoren
• deur- en temperatuuralarm
• standaard met 3 draagroosters, verzinkt, b x d in mm: 504 x 416, uit te nemen als de deur 90° geopend is
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant 

 
Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting

geldig vanaf 1-3-2018 NordCap Alle prijzen excl. btw 1/7
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KU 201 G 
ideaal met de vriesversie 
TKU 201 G te combineren

Horeca koelkast KU 201 G
circulatiekoeling, met glazen deur

KU 201 G
circulatiekoeling, met glazen deur

bruto inhoud 160 l
netto inhoud 129 l

buiten (b x d x h) 600 x 595 x 855
binnen (b x d x h) 510 x 485 x 620
diepte als deur geopend is 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 120 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 44 g
geluidsniveau 55-68 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +8 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse ST (+16 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 49 kg / 45 kg
GEWICHT

buitenkant wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 455464203
verkoopprijs € 809,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor KU 201 G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 507 x 225 455470001 12,00
draagrooster voor KU 201 G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 507 x 415 455470000 14,00

• horeca koelkast met statische koeling met ondersteunende ventilator, stekkerklaar
• witte buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• deur met isolerend glas, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), zelfsluitend, deurdraairichting aanpasbaar
• binnenverlichting, apart te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display, hoofdschakelaar in het bedieningspaneel
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• ribben om roosters in te plaatsen
• binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• standaard met 2 draagroosters, b x d in mm: 507 x 415 en bodemrooster, b x d in mm: 507 x 225, wit gerilsaneerd
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant 

 
Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.
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UKU 160 W

UKU 160 CHR

UKU 162 W

UKU 162 GRAU

Horeca koelkast met circulatiekoeling, serie UKU 16
met circulatiekoeling en dichte deur / glazen deur, geschikt voor onderbouw

UKU 160 W UKU 160 CHR UKU 162 W UKU 162 GRAU
met dichte deur met dichte deur van 

chroomstaal
met glazen deur met glazen deur met 

chroomstaal
geschikt voor onder- en inbouw

bruto inhoud 165 l
netto inhoud 155 l 155 l 160 l 155 l

buiten (b x d x h) 600 x 637 x 850
binnen (b x d x h) 544 x 470 x 657
diepte als deur geopend is 1155 1147

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 163 W / 230 V 135 W / 230 V
koelvermogen 153 W / VT -12 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 65 g
energieverbruik 1,73 kWh / 24u 1,96 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur 
van 38 °C en luchtvochtigheid van 60%

+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur 
van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%

klimaatklasse ST (+16 tot +38 °C)
Relatieve luchtvochtigheid 51%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 45 kg / 39 kg 45 kg / 39 kg 53 kg / 45 kg 53 kg / 45 kg
GEWICHT

buitenkant wit

deur van chroom-
staal, zijkanten van 
slag- en stootvast 
gelakt plaatstaal in 
RAL 9006

wit

deur van chroom-
staal, zijkanten van 
slag- en stootvast 
gelakt plaatstaal in 
RAL 9006

binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 402729003 402729000 402729004 402729001
verkoopprijs € 971,00 € 1.019,00 € 985,00 € 999,0

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
paar draagroosters voor TKU 160 CHR, RVS, b x d in mm: 527 x 410 en 1 
bodemrooster, RVS, b x d in mm: 475 x 175 402880151 113,00

stapelset (CHR) voor onderbouwapparaten van 160 liter 402880146 138,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• geschikt voor onderbouw door het afneembare werkblad (onderbouwhoogte 820 mm) en beluchting aan de voorkant
• UKU 160 W / 162 W buitenkant: wit
• UKU 160 CHR / 162 CHR buitenkant: deur van chroomstaal, zijkanten van slag- en stootvast gelakt plaatstaal in 
• RAL 9006
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• UKU 160 W / 160 CHR: dichte deur
• UKU 162 W / 162 CHR: glazen deur
• slot, greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 55 mm
• UKU 160 W / 160 CHR: digitale temperatuurweergave aan de buitenkant
• mechanische besturing, traploos instelbare temperatuur, thermostaat aan de binnenkant
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen (HIPS), zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuur- 

bestendig
• snijbestendig werkblad van grijze polystyreen (HIPS)
• ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 50 mm
• standaard met 2 draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 527 x 410 en bodemrooster
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant en 2 zwenkwielen aan de achterkant 

 
Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

geldig vanaf 1-3-2018 NordCap Alle prijzen excl. btw 1/9
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UKU 180 W

Horeca koelkast serie UKU 180 W
met circulatiekoeling, naar keuze met een dichte of glazen deur

UKU 180 W UKU 180 W-G
met circulatiekoeling en een dichte deur 

in het wit
met circulatiekoeling, glazen deur en 

binnenverlichting

bruto inhoud 180 l
netto inhoud 160 l 174 l

buiten (b x d x h) 600 x 600 x 850
binnen (b x d x h) 513 x 433 x 702 513 x 441 x 734
diepte als deur geopend is 1153 1170

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 120 W / 230 V
koelvermogen 169 W / VT -10 °C 243 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 100 g
energieverbruik 0,898 kWh / 24u 1,2 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 37 kg / 34 kg 37 kg / 35 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal 
in het wit

slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal 
in het wit, frame in het wit/zi RVer

binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 405218000 405218001
verkoopprijs € 629,00 € 759,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor serie FKU en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 420 x 275 4057112053 27,00
RVS bodemplaat 496429100 51,00
fust stootrand 496429150 87,00
draagrooster voor serie FKU en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 544 x 430 4057112064 27,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• geschikt voor onderbouw door het afneembare werkblad (onderbouwhoogte 819 mm) en beluchting aan de voorkant
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• UKU 180 W-G: frame van wit / zi RVer
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• UKU 180 W: dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• UKU 180 W-G: glazen deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• UKU 180 W: mechanische besturing, thermostaat aan de binnenkant, digitale temperatuurweergave aan de buiten-

kant, binnenverlichting
• UKU 180 W-G: mechanische besturing, mechanische temperatuurweergave aan de binnenkant,  

energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• snij- en krasvast werkblad
• diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 30 mm
• standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 544 x 430  

en bodemrooster, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 420 x 275
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant 

 
Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.
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Horeca koelkast HAMBURG 180-2-Z
met circulatiekoeling en 2 laden met RVS panelen

HAMBURG 180-2-Z
met circulatiekoeling en 2 laden met RVS panelen

netto inhoud 138 l

buiten (b x d x h) 600 x 630 x 850
binnen (b x d x h) 500 x 467 x 670

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 125 W / 230 V
koelvermogen 262 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 200 g

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55%  RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 70 kg / 62 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, laden met RVS panelen
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 3081180002Z
verkoopprijs €2.149,00

BESTELINFORMATIE

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• geschikt voor onderbouw door beluchting aan de voorkant
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant, laden met RVS panelen
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• 2 laden met RVS panelen, robuuste stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), effectieve hoogte: boven 260 mm, onder 

290 mm,  
elk max. 20 kg verdeelde last

• afmetingen lades: boven b x d x h in mm: 450 x 450 x 260, beneden b x d x h in mm: 450 x 280 x 290
• elektronische besturing, digitaal display
• handmatige ontdooiing 
• automatische dooiwaterverdamping
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
• binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig 

 
Let op: De bijpassende vriesversie Oberstdorf 180-2-Z vindt u in deel 02. 
 Dit apparaat is bestemd voor inbouw of onderbouw, houdt rekening met voldoende beluchting.

HAMBURG 2 180-2-Z
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UKU 185 I

Horeca koelkast UKU 185 I
met circulatiekoeling en dichte deur van chroomstaal

UKU 185 I
met circulatiekoeling en dichte deur van chroomstaal

bruto inhoud 180 l

buiten (b x d x h) 602 x 600 x 850
binnen (b x d x h) 513 x 441 x 702
diepte als deur geopend is 1153

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 120 W / 230 V
koelvermogen 243 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 100 g
energieverbruik 0,898 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 37 kg / 35 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, met RVS deur
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 405218010
verkoopprijs € 689,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor serie FKU en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 420 x 275 4057112053 27,00
RVS bodemplaat 496429100 51,00
fust stootrand 496429150 87,00
draagrooster voor serie FKU en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 544 x 430 4057112064 27,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• geschikt voor onderbouw door het afneembare werkblad (onderbouwhoogte 819 mm) en beluchting aan de voorkant
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant, met RVS deur
• dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• binnenverlichting
• mechanische besturing, thermostaat aan de binnenkant, digitale temperatuurweergave aan de buitenkant
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• snij- en krasvast werkblad
• diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 30 mm
• standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 544 x 430  

en bodemrooster, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 420 x 275
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant 

 
Let op: Bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.
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UKU 260 W

UKU 263 W

Horeca koelkast serie UKU 26
met circulatiekoeling en dichte deur

UKU 260 W UKU 263 W
met circulatiekoeling en dichte deur met circulatiekoeling, glazen deur en verlichting

bruto inhoud 240 l 250 l
netto inhoud 226 l 235 l

buiten (b x d x h) 600 x 610 x 1250
binnen (b x d x h) 470 x 440 x 1062
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 120 W / 230 V 150 W / 230 V
koelvermogen 169 W / VT -10 °C
koudemiddel R 600a
energieverbruik 0,786 kWh / 24u 1,030 kWh / 24u
geluidsniveau 48 dB 43 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 49 kg / 45 kg 61 kg / 57 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 405226000 405226001
verkoopprijs € 726,00 € 890,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 418 x 248 4057113407 10,00
draagrooster voor serie FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 
497 x 415 4057113413 27,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• UKU 260 W: dichte deur
• UKU 263 W: deur met isolerend glas, energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie
• mechanische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
• ribben om roosters in te plaatsen
• standaard met 2 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 497 x 415  

en bodemrooster, b x d in mm: 418 x 248, wit gerilsaneerd
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KU 175 G-SP

Horeca koelkast KU 175 G-SP

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• glad, wit gelakt plaatstaal aan de binnenkant
• verlicht reclamedispaly
• 1 draaideur, zelfsluitend
• LED-binnenverlichting in het deurframe, afzonderlijk schakelbaar
• energiebesparende isolatie, 45 mm 
• mechanische besturing, traploos instelbare temperatuur, thermostaat aan de binnenkant, 
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• robuuste binnenbehuizing zonder compressortrap, wit gelakt
• standaard met 4 draagroosters en bodemrooster
• 2 stelvoeten en 2 vaste wielen  

met circulatiekoeling, draaideur en reclamedisplay

KU 175 G-SP
met circulatiekoeling, draaideur en reclamedisplay

bruto inhoud 182 l
netto inhoud 114 l
Opslagruimte 5 draagroosters

buiten (b x d x h) 435 x 505 x 2013
binnen (b x d x h) 357 x 362 x 1410

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 200 W / 230 V
koelvermogen 163 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 50 g
energieverbruik 1,2 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 70 kg / 64 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant glad, wit gelakt plaatstaal aan de binnenkant

BEHUIZING

artikelnr. 435700175
verkoopprijs € 929,00 

BESTELINFORMATIE
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KU 280-SL RVS

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 280-SL RVS
voor GN 1/1

KU 280-SL RVS
voor GN 1/1

bruto inhoud 228 l
netto inhoud 215 l
Koe RVolume 0,88 m³

buiten (b x d x h) 510 x 700 x 2070
binnen (b x d x h) 330 x 565 x 1300
diepte als deur geopend is 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 147 W / 230 V
koelvermogen 219 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 350 g
energieverbruik 577 kWh / jaar
energieklasse D
geluidsniveau 61 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +8 °C bij omgevingstemperatuur van 43 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)
Relatieve luchtvochtigheid 75%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 104 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46711206001-0-J-P
verkoopprijs € 2.050,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting 4029990004 130,00
paar draagrails, 523 mm 46760901276 22,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 46746502003 40,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• speciaal voor kleinere ruimtes
• binnenkant geschikt voor GN 1/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• dichte deur, RVS-greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s), deur staat vanaf 90° vast, op aanvraag aanpasbaar (zie 

speciale toebehoren)
• energiebesparende isolatie, tot 75 mm
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• onderhoudsvriendelijk koelaggregaat
• binnenkant met afgeronde hoeken en een geïntegreerde afvoer in de bodem
• standaard met 3 draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 en 3 paar draagrails, 524mm 

 
Let op: de bodem is niet bruikbaar als opslagruimte.
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UKU 360 W

UKU 363 W

Horeca koelkast serie UKU 36
met circulatiekoeling en dichte deur

UKU 360 W UKU 363 W
met circulatiekoeling en dichte deur met circulatiekoeling, glazen deur en verlichting

bruto inhoud 333 l 348 l
netto inhoud 312 l 325 l

buiten (b x d x h) 600 x 610 x 1640
binnen (b x d x h) 470 x 440 x 1452
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 130 W / 230 V 160 W / 230 V
koelvermogen 253 W / VT -10 °C
koudemiddel R 600a
energieverbruik 0,947 kWh / 24u 1,224 kWh / 24u
geluidsniveau 48 dB 43 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 60 kg / 55 kg 75 kg / 70 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 405236000 405236001
verkoopprijs € 837,00 € 1.098,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 418 x 248 4057113407 10,00
draagrooster voor serie FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 
497 x 415 4057113413 27,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• UKU 360 W: dichte deur
• UKU 363 W: deur met isolerend glas, energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• energiebesparende isolatie
• mechanische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
• ribben om roosters in te plaatsen
• standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 497 x 415 

en bodemrooster, b x d in mm: 418 x 248, wit gerilsaneerd
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KU 380

KU 380,
Side by Side met TK 300 (Register 02)

Horeca koelkast KU 380
met circulatiekoeling en dichte deur

KU 380
met circulatiekoeling en dichte deur

bruto inhoud 372 l
netto inhoud 345 l

inhoud (naar keuze)

455 blikken 0,33 l
196 blikken 0,50 l
217 glazen flesjes 0,33 l
217 PET-flessen 0,50 l
70 PET-flessen 1,50 l

buiten (b x d x h) 595 x 600 x 1840
binnen (b x d x h) 470 x 440 x 1545

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 215 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 200 g

energieverbruik 1,8 kWh / 24u 
767 kWh / jaar

energieklasse E
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 4 (+30 °C OT und 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 73 kg / 65 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 435003801
verkoopprijs € 799,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
draagrooster voor serie KU 380, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 498 x 405 4351515200079 21,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• dichte deur, slot, beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s)
• binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 40 mm
• mechanische besturing aan de binnenkant, temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen,  

buitenthermometer en statusindicatie
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 24 ribben op onderlinge afstanden van 48 mm om roosters te plaatsen
• standaard met 5 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 490 x 360, tot 55 kg belastbaar
• 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste wielen (35 mm) achter

+1 tot +100C -15 tot -250C

ideaal met elkaar 
te combineren
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KU 380 G

KU 380 2G

KU 380 G-CP

Horeca koelkast serie KU 380 G
met circulatiekoeling en glazen deur / 2 glazen deuren

KU 380 G KU 380 2G KU 380 G-CP
met circulatiekoeling en  

glazen deur met handgreep
met circulatiekoeling 

en 2 glazen deuren met 
handgreep

met circulatiekoeling, 
glazen deur met handgreep 

en reclamedisplay

bruto inhoud 372 l
netto inhoud 345 l

inhoud (naar keuze)

455 blikken 0,33 l
301 blikken 0,50 l

217 glazen flesjes 0,33 l
217 PET-flessen 0,50 l
70 PET-flessen 1,50 l

buiten (b x d x h) 595 x 600 x 1840 595 x 600 x 1840 595 x 600 x 1980
binnen (b x d x h) 470 x 450 x 1552

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 295 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 200 g
energieverbruik 2,3 kWh / 24u 2,3 kWh / 24u 2,4 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 77 kg / 69 kg 85 kg / 76 kg 87 kg / 79 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 435103809 435113809 435103819
verkoopprijs € 823,00 € 899,00 € 859,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
prijskaartrail voor KU 380-G 4351011240170 7,00
draagrooster voor serie KU 380, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 498 x 405 4351515200079 21,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• KU 380 G-CP: verlicht reclamedisplay
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• slot, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• KU 380 G / 380 G-CP: glazen deur, beugelgreep
• KU 380 2G: 2 glazen deuren, 1 greep per deur
• led-binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 40 mm
• mechanische besturing, traploos instelbare temperatuur, thermostaat aan de binnenkant,  

buitenthermometer en statusindicatie
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 24 ribben op onderlinge afstanden van 48 mm om roosters te plaatsen
• standaard met 5 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 490 x 360, tot 55 kg belastbaar
• 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste wielen (35 mm) achter

geldig vanaf 1-3-2018NordCap 1/18 Alle prijzen excl. btw



UKU 410 W

Horeca koelkast UKU 410 W
met circulatiekoeling en dichte deur

UKU 410 W
met circulatiekoeling en dichte deur

bruto inhoud 373 l
netto inhoud 352 l

buiten (b x d x h) 600 x 610 x 1800
binnen (b x d x h) 470 x 440 x 1612
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 253 W / 230 V
koelvermogen 253 W / VT -10 °C
koudemiddel R 600a
energieverbruik 0,963 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 69 kg / 63 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 405241000
verkoopprijs € 959,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 
418 x 248 4057113407 10,00

draagrooster voor serie FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 
497 x 415 4057113413 27,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie
• mechanische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
• ribben om roosters in te plaatsen
• standaard met 4 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 497 x 415  

en bodemrooster, b x d in mm: 418 x 248, wit gerilsaneerd
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KU 407

Horeca koelkast KU 407
met circulatiekoeling en dichte deur

KU 407
met circulatiekoeling en dichte deur

bruto inhoud 361 l
netto inhoud 333 l

buiten (b x d x h) 595 x 595 x 1850
binnen (b x d x h) 518 x 422 x 1587
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 300 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 165 g
energieverbruik 749 kWh / jaar
energieklasse E
geluidsniveau 55 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 75 kg / 72 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 477600471
verkoopprijs € 930,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor KU 407 / KU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 490 x 264 47706838086 24,00
draagrooster voor KU 407 / KU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 514 x 395 47706938166 24,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• gebogen dichte deur, slot, beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s), voorziening voor een standaard hangslot,  

deurdraairichting rechts, aanpasbaar. 
Linksonder voorbereiding voor in de handel verkrijgbaar hangslot (hangslot inbegrepen).  
Thermometer linksboven in de deur geïntegreerd.

• binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• standaard met 5 draagroosters, b x d in mm: 490 x 422 en bodemrooster, b x d in mm: 490 x 264, wit gerilsaneerd 

 
Let op: 
Zij aan zij te combineren met de vrieskast TKU 407. U vindt dit model in deel 02.
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KU 407-G LED

KU 407 2-G LED

Horeca koelkast serie KU 407-G LED
met circulatiekoeling en glazen deur / 2 glazen deuren en led-verlichting

KU 407-G LED KU 407 2-G LED
met circulatiekoeling, 

glazen deur en verlichting
met circulatiekoeling, 

2 ha RVe glazen deuren en verlichting

bruto inhoud 381 l 377 l
netto inhoud 351 l 347 l

inhoud (naar keuze)
476 PET-flessen 0,33 l
231 PET-flessen 0,50 l
197 PET-flessen 1,00 l

buiten (b x d x h) 600 x 595 x 1850
binnen (b x d x h) 518 x 422 x 1587
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 350 W / 230 V
koelvermogen 230 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 50 g
energieverbruik 2,25 kWh / 24u
geluidsniveau 55 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 88 kg / 85 kg
GEWICHT

buitenkant corpus van slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, 
deurframe van aluminium

binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 477600371 477600370
verkoopprijs € 995,00 € 1.025,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor KU 407 / KU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 490 x 264 47706838086 24,00
draagrooster voor KU 407 / KU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 514 x 395 47706938166 24,00
ombouwset voor deurdraairichting, voor KU 407-G LED / KU 407 2-G LED 4770-A1040010203 18,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• buitenkant corpus van slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, deurframe van aluminium
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• KU 407-G LED: zelfsluitende glazen deur, deurdraairichting rechts, met een set aan te passen (speciale toebehoren)
• KU 407 2-G LED: 2 zelfsluitende glazen deuren van elk 756 mm hoog, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s), beslagvrije dubbele beglazing
• energiebesparende led-binnenverlichting
• mechanische besturing, temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 60 mm
• standaard met 5 draagroosters, b x d in mm: 490 x 422 en bodemrooster, b x d in mm: 490 x 264, wit gerilsaneerd 

 
Let op: 
De serie KU 407-G LED is ideaal te combineren met de vrieskast TKU 407-G.  
U vindt dit model in deel 02.
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KU 400 CHR

Horeca koelkast met circulatiekoeling serie KU 400
met dichte deur, voor EN-platen 600 x 400 mm

KU 400 W KU 400 CHR
in wit gelakt, met dichte deur,  
voor EN-platen 600 x 400 mm

van chroomstaal, met dichte deur, 
voor EN-platen 600 x 400 mm

bruto inhoud 400 l
netto inhoud 256 l

buiten (b x d x h) 703 x 620 x 1640 703 x 620 x 1755
binnen (b x d x h) 610 x 435 x 1450
diepte als deur geopend is 1310

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 170 W / 230 V 163 W / 230 V
koelvermogen 306 W / VT -12 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 240 g
energieverbruik 698 kWh / jaar
energieklasse D
geluidsniveau 55 dB
beschermingsgraad IPX5, sproeidicht, ook geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 43 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 80 kg / 75 kg
GEWICHT

buitenkant wit gelakt chroomstaal 1.4016

binnenkant diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen (HIPS), 
zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig

BEHUIZING

artikelnr. 402729035 402729032
verkoopprijs 1.420,00 € 1.740,00 €

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing 402881457 1.217,00
paar draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 400 402880292 58,00
set loopwielen, 2 stuks, waarvan een met rem 402880539 70,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• geschikt voor EN-platen 600 x 400 mm
• KU 400 W: buitenkant wit gelakt
• KU 400 CHR / 400-PLUS CHR: buitenkant chroomstaal 1.4016
• dichte deur, slot, greepopening, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie, 45 mm
• elektronische besturing, HACCP-controlefunctie en service-alarm
• KU 400 W / KU 400 CHR: automatische ontdooiing door compressorstop,  

automatische dooiwaterverdamping, ook handmatig te regelen
• KU 400-PLUS CHR: dooiwaterverdamping elektrisch, elektrische ontdooiing
• IPX5, sproeidicht, ook geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger
• 18 ribben voor het plaatsen van roosters in de binnenwand
• diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen (HIPS), zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• standaard met 4 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 400 mm, de roosters zijn uit te nemen als de 

deur 90° geopend is
• KU 400 W: 2 stelvoeten (+30 mm) aan de voorkant en 2 zwenkwielen aan de achterkant
• KU 400 CHR / KU 400-PLUS CHR: 4 in hoogte verstelbare stelvoeten (150 / 200 mm) 

 
Aanwijzing:de modellen zijn niet geschikt voor EN bakken 600 x 400 mm!

KU 400 W
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KU 410 RVS

Horeca koelkast KU 410 RVS
met circulatiekoeling en dichte deur

KU 410 RVS
met circulatiekoeling en dichte deur

bruto inhoud 318 l
netto inhoud 260 l

buiten (b x d x h) 600 x 600 x 1890
binnen (b x d x h) 480 x 465 x 1300
diepte als deur geopend is 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 323 W / 230 V
koelvermogen 375 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 650 g

energieverbruik 2,68 kWh / 24u 
978 kWh / jaar

Energielabel F

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 80 %
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 80%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 106 kg / 88 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710209001-0-J-P
verkoopprijs € 1.672,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
KU 410 RVS SLOT met slot 1.773,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting 4029990004 130,00
paar draagrails 46760601785 19,00
draagrooster voor KU / TKU 410, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 472 x 465 46746502008 44,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• dichte deur, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar (zie speciale toebehoren)
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• RVS-verdampersysteem aan de achterkant van het apparaat dat de interne luchtcirculatie optimaliseert en  

energieverlies door de wanden tegengaat
• verdampervrije binnenruimte
• standaard met 3 draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 472 x 465 en 3 paar draagrails, uitneembaar
• 4 stelvoeten van RVS
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KU 400-G W

KU 400-G CHR

Horeca koelkast met circulatiekoeling serie KU 400-G
met glazen deur, voor EN-platen 600 x 400 mm, 
buitenkant in het wit (W) of van chroomstaal

KU 400-G W KU 400-G CHR
met glazen deur,  

voor EN-platen 600 x 400 mm
met glazen deur,  

voor EN-platen 600 x 400 mm

bruto inhoud 400 l
netto inhoud 268 l

buiten (b x d x h) 701 x 641 x 1654 701 x 641 x 1766
binnen (b x d x h) 610 x 435 x 1450
diepte als deur geopend is 1310

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 130 W / 230 V
koelvermogen 253 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 105 g
energieverbruik 2,66 kWh / 24u
geluidsniveau 48,7 dB
beschermingsgraad IPX5, sproeidicht, ook geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 85 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 85 kg / 70 kg 90 kg / 77 kg
GEWICHT

buitenkant wit chroomstaal 1.4016
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 402729447 402729446
verkoopprijs € 1.520,00 € 1.789,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing 402881457 1.217,00
paar EN-draagroosters 600 x 400mm, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 400 402880292 58,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• binnenruimte geschikt voor EN-platen 600 x 400 mm
• KU 400-G W: buitenkant wit
• KU 400-G CHR: buitenkant chroomstaal 1.4016
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• KU 400-G W: greepopening
• KU 400-G CHR: beugelgreep
• glazen deur, slot, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 45 mm
• elektronische besturing, HACCP-controlefunctie en service-alarm
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• IPX5, sproeidicht, ook geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger
• 17 ribben voor het plaatsen van roosters in de binnenwand
• standaard met 4 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 400
• KU 400-G W: 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
• KU 400-G CHR: 4 stelvoeten van RVS (150 mm) 

 
Let op: de modellen zijn niet geschikt voor EN-bakken 600 x 400 mm
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Horeca koelkast KU 450 G
met circulatiekoeling, glazen deur met handgreep en reclamedisplay

KU 450 G
met circulatiekoeling, glazen deur met handgreep en reclamedisplay

bruto inhoud 438 l
netto inhoud 374 l

inhoud (naar keuze)

720 blikken 0,33 l
486 blikken 0,50 l
360 glazen flesjes 0,33 l
360 PET-flessen 0,50 l

buiten (b x d x h) 680 x 655 x 2090
binnen (b x d x h) 585 x 495 x 1515

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 295 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 80 g
energieverbruik 3,6 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55%  RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 105 kg / 97 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 435104509
verkoopprijs € 998,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
draagrooster voor KU 450 G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 574 x 405 4351815200121 27,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• verlicht reclamedisplay
• glazen deur, slot, magnetisch(e) deurrubber(s), met aluminium frame, deurdraairichting rechts, aanpasbaar,  

handgreep van kunststof
• displayverlichting, verticaal aangebrachte binnenverlichting, apart te schakelen
• energiebesparende isolatie, 40 mm
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
• per draagrooster kunnen er ook 3 sixpacks bier dwars worden geplaatst
• standaard met 6 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 574 x 405, tot 55 kg belastbaar
• 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 zwenkwielen aan de achterkant

KU 450 G
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Koelkast met glazen deur M 150 / 180

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• gelakt plaatstaal aan de buitenkant, aluminium deurframe
• gelakt plaatstaal van binnen
• glazen deur, slot, robuuste aluminium greeplijst, met aluminium frame-elementen aan de zijkanten,  

deurdraairichting aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• mechanische thermostaat aan de binnenkant
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• M 150: standaard met 4 draagroosters, b x d in mm: 514 x 395 en 1 bodemrooster, wit gerilsaneerd, tot 36 kg belastbaar
• M 180: standaard met 5 draagroosters, b x d in mm: 514 x 395 en 1 bodemrooster, wit gerilsaneerd, tot 36 kg belastbaar
• 2 zwenkwielen achter en 2 in hoogte verstelbare voeten aan de voorkant 

 
Let op: 
M 180: het bijpassende vriesmodel MF 180 vindt u in deel 02. 
Geschikt voor inbouw of als side-by-side.

met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame, geschikt voor inbouw

M 150 M 180
met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame

bruto inhoud 306 l 381 l
netto inhoud 281 l 351 l

inhoud (naar keuze) 189 PET-flessen 0,50 l
378 blikken 0,33 l

231 PET-flessen 0,50 l
476 blikken 0,33 l

buiten (b x d x h) 595 x 595 x 1550 595 x 595 x 1850
binnen (b x d x h) 490 x 437 x 1287 490 x 437 x 1587
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 250 W / 230 V 350 W / 230 V
koelvermogen 257 W / VT -10 °C 481 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 50 g
energieverbruik 1,88 kWh / 24u 2,25 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 30 °C en luchtvochtigheid van 55 %
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 74 kg / 71 kg 88 kg / 85 kg
GEWICHT

buitenkant gelakt plaatstaal, aluminium deurframe
binnenkant gelakt plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 477850150 477850180
verkoopprijs € 995,00 € 1.049,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
ombouwset voor deurdraairichting voor M 150 en M 180 477A1025359 41,00

M 150

M 180
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MG 185

Koelkast met glazen deur MG 185

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zwart aan de buitenkant
• van binnen zwart kunststof
• glazen deur, slot, greeplijst, deurdraairichting aanpasbaar
• led-binnenverlichting afzonderlijk schakelbaar
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• standaard met 5 draagroosters, b x d in mm: 521 x 442 en 1 Tragrost, b x d in mm: 521 x 362,  

maximale belasting per rooster 40 kg
• 2 wielen achter en 2 stelvoeten voor

stekkerklaar, circulatiekoeling en glazen deur

MG 185
stekkerklaar, circulatiekoeling, glazen deur

bruto inhoud 448 l
netto inhoud 379 l

inhoud (naar keuze) 427 blikken 0,33 l
217 Glazen flessen 0,50 l

buiten (b x d x h) 595 x 595 x 1850
binnen (b x d x h) 495 x 455 x 1587

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 250 W / 230 V
koelvermogen 395 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 60 g
energieverbruik 1,6 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse SN-ST (+10 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 88 kg / 86 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zwart 
binnenkant zwart kunststof

BEHUIZING

artikelnr. 477850185
verkoopprijs € 1.529,00 

BESTELINFORMATIE
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M 210

Koelkast met glazen deur M 210
met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame, geschikt voor inbouw

M 210
met circulatiekoeling en glazen deur in een aluminium frame, geschikt voor inbouw

bruto inhoud 448 l
netto inhoud 379 l

inhoud (naar keuze) 252 PET-flessen 0,50 l
504 blikken 0,33 l

buiten (b x d x h) 595 x 640 x 2000
binnen (b x d x h) 518 x 459 x 1780
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 570 W / 230 V
koudemiddel R 600a
energieverbruik 3,00 kWh / 24u
geluidsniveau 55 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 97 kg / 94 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal met RVS-effectlak RAL 9006
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing zonder compressortrap van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 477800200
verkoopprijs € 1.315,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
prijsstrip, voor M210 en M85, in te korten 4773020534 6,00
draagrooster (geperforeerde plaat) voor M210, zi RVergrijs, b x d in mm: 518 x 363 477510100 31,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal met RVS-effectlak RAL 9006
• robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing zonder compressortrap van polystyreen
• glazen deur, met aluminium greeplijst, aluminium framedecorelementen op glazen ruit en onderkap, deurdraairichting 

aanpasbaar, met aluminium profielen aan de zijkant
• energiebesparende led-binnenverlichting, boven in de langsrichting en rechts verticaal bij de deur geplaatst, apart te 

schakelen
• energiebesparende isolatie
• elektronische besturing, aan de binnenkant, digitale temperatuurweergave
• ontdooicyclus ook handmatig te regelen, automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• standaard met 6 draagroosters (geperforeerde platen), RVS, tot 40 kg belastbaar, b x d in mm: 518 x 363
• 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 zwenkwielen aan de achterkant 

 
Let op: geschikt voor inbouw of als side-by-side.
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UKU 540 W

UKU 543 W

Horeca koelkast serie UKU 54
met circulatiekoeling en dichte deur

UKU 540 W UKU 543 W
met circulatiekoeling en  

dichte deur
met circulatiekoeling,  

glazen deur en verlichting

bruto inhoud 554 l 572 l
netto inhoud 520 l 536 l

buiten (b x d x h) 750 x 730 x 1640
binnen (b x d x h) 600 x 560 x 1452
diepte als deur geopend is 1410

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 150 W / 230 V 200 W / 230 V
koelvermogen 253 W / VT -10 °C
koudemiddel R 600a
energieverbruik 0,983 kWh / 24u 1,364 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse ST (+16 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 77 kg / 71 kg 93 kg / 87 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 405254000 405254001
verkoopprijs € 1.089,00 € 1.446,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor serie FK 54 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 418 x 248 4057113411 19,00
draagrooster voor serie FK / FKvsl en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 
600 x 550 4057112415 38,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• UKU 540 W: dichte deur
• UKU 543 W: deur met isolatieglas, heldere binnenverlichting, apart te schakelen
• slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie
• mechanische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• ribben om roosters in te plaatsen
• standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 600 x 550  

en bodemrooster, b x d in mm: 418 x 248, wit gerilsaneerd
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
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UKU 570 W

Horeca koelkast UKU 570 W
met circulatiekoeling, in het wit met dichte deur

UKU 570 W
met circulatiekoeling, in het wit, met dichte deur

bruto inhoud 583 l
netto inhoud 569 l

inhoud (naar keuze) 350 PET-flessen 0,50 l
709 blikken 0,33 l

buiten (b x d x h) 750 x 750 x 1864
binnen (b x d x h) 650 x 581 x 1510
diepte als deur geopend is 1448

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 150 W / 230 V
koelvermogen 253 W / VT -10 °C
koudemiddel R 600a
energieverbruik 785 kWh / jaar
energieklasse D
geluidsniveau 50 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 38 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 95 kg / 87 kg
GEWICHT

buitenkant wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 405257000
verkoopprijs € 1.375,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-draagrooster 2/1 voor serie GKv en UKU, verzinkt, b x d in mm: 650 x 530 405112439 39,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie GKv en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 
650 x 530 4057113485 39,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• witte buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• elektronische besturing aan de buitenkant in het voorpaneel, temperatuurbereik traploos via thermostaat te regelen
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• energiebesparende uitschakeling van de axiaal ventilator als de deur wordt geopend
• binnenkant met afsluitbare reinigingsafvoer
• ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 32 mm
• standaard met 4 draagroosters voor GN 2/1, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 650 x 530  

en bodemrooster, b x d in mm: 605 x 325, verzinkt
• 4 stelvoeten (+30 mm)
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UKU 640 W

Horeca koelkast UKU 640 W
met circulatiekoeling, in het wit met dichte deur

UKU 640 W
met circulatiekoeling, in het wit met dichte deur

bruto inhoud 663 l
netto inhoud 699 l

inhoud (naar keuze) 359 PET-flessen 0,50 l
786 blikken 0,33 l

buiten (b x d x h) 750 x 750 x 2064
binnen (b x d x h) 650 x 581 x 1710
diepte als deur geopend is 1448

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 150 W / 230 V
koelvermogen 253 W / VT -10 °C
koudemiddel R 600a
energieverbruik 827 kWh / jaar
energieklasse D
geluidsniveau 50 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 38 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 105 kg / 96 kg
GEWICHT

buitenkant wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 405264001
verkoopprijs € 1.498,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-draagrooster 2/1 voor serie GKv en UKU, verzinkt, b x d in mm: 650 x 530 405112439 39,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie GKv en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 
650 x 530 4057113485 39,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• witte buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• elektronische besturing aan de buitenkant in het voorpaneel, temperatuurbereik traploos via thermostaat te regelen
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• energiebesparende uitschakeling van de axiaal ventilator als de deur wordt geopend
• binnenkant met afsluitbare reinigingsafvoer
• ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 32 mm
• standaard met 5 draagroosters voor GN 2/1, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 650 x 530  

en bodemrooster, b x d in mm: 605 x 325, verzinkt
• 4 stelvoeten (+30 mm)
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 702 Comfort

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 702 COMFORT R290 KU 702-Z COMFORT
voor GN 2/1, stekkerklaar voor GN 2/1, centraal gekoeld

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 200 W / 230 V
koelvermogen 278 W / VT -10 °C 244 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 70 g Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik 713 kWh / jaar
energieklasse C
geluidsniveau 47 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 43 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV) T (+16 tot +43 °C)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 140 kg / 106 kg 120 kg / 100 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

KU 702 Comfort R290

• KU 702 Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• KU 702-Z Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
• geschikt voor sokkelmontage
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om 

energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Smart-besturing, digitaal display, HACCP-controle
• KU 702 Comfort: automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
• KU 702-Z Comfort: verdamper met expansieventiel R 134a, installatieleidingen in het installatiecompartiment geleid, 

dooiwaterverdamping elektrisch
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, 
digitale besturing. Temperatuur en 
ontdooiing worden met een druk op 
de knop bestuurd! 

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke 

knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET 
Instellen koeltemperatuur en 
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“ 
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur 
te verlagen

artikelnr. 402729040 R290 402729043
verkoopprijs € 2.575,00 € 2.338,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KU 702 Comfort 402729040 uitvoering met koudemiddel  R 134a 2.375,00
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 702-G Comfort
voor GN 2/1, met glazen deur, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 702-G COMFORT KU 702-G-Z COMFORT
voor GN 2/1, met glazen deur,  

stekkerklaar
voor GN 2/1, met glazen deur,  

centraal gekoeld

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 230 W / 230 V 155 W / 230 V
koelvermogen 278 W / VT -10 °C 320 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 135 g Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik 21363 kWh / jaar
energieklasse F
geluidsniveau 50 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 128 kg / 112 kg 128 kg / 102 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729041 402729126
verkoopprijs € 3.159,00 € 2.998,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

KU 702-G Comfort

• KU 702-G Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• KU 702-G-Z Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• glazen deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om 

energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Smart-besturing, digitaal display, HACCP-controle
• KU 702-G Comfort: automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
• KU 702-G-Z Comfort: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke, 

dooiwaterverdamping elektrisch
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, 
digitale besturing. Temperatuur en 
ontdooiing worden met een druk op 
de knop bestuurd! 

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke 

knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET 
Instellen koeltemperatuur en 
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“ 
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur 
te verlagen
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artikelnr. 402729048
verkoopprijs € 4.569,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

Horeca koelkast met circulatiekoeling KK 702-2 Comfort
voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

KK 702-2 COMFORT
voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 724/770
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 400 W / 230 V
koelvermogen 398 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 230 g
energieverbruik 1450 kWh / jaar
energieklasse G
geluidsniveau 51 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C in het bovenste gedeelte
-2 tot +10 °C in het onderste gedeelte

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 132 kg / 112 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

KK 702-2 Comfort

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• 2 gescheiden regelbare Crio-Smart-besturingen, digitaal display, HACCP-controle
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas,  

dooiwaterschaal onderin het apparaat, daardoor niet geschikt voor sokkelmontage
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, 
digitale besturing. Temperatuur en 
ontdooiing worden met een druk op 
de knop bestuurd! 

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke 

knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET 
Instellen koeltemperatuur en 
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“ 
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur 
te verlagen
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Koel-/vriescombinatie KTK 702-2 Comfort
voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte

KTK 702-2 COMFORT
voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 415 l

buiten (b x d x h) 710 x 835 x 2010
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 724/770
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 680 W / 230 V
koelvermogen 586 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 140 g of R 404A / 250 g
energieverbruik 3357 kWh / jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C in het bovenste gedeelte bij 43 °C OT en 60% RV
-15 tot -22 °C in het onderste gedeelte bij bij 43 °C OT en 60% RV

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 132 kg / 112 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729454
verkoopprijs € 5.592,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

KTK 702-2 Comfort

• horeca koelkast / horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• 2 gescheiden regelbare Crio-Smart-besturingen, HACCP-controle
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas, dooiwaterschaal 

voor het onderste gedeelte op de bodem van het apparaat, daardoor niet geschikt voor sokkelmontage, de onderste 
schaal wordt elektrisch ontdooid

• 2 uiterst efficiënte ventilatoren
• 1 gecoate verdamper per gedeelte
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• diepgetrokken binnenbehuizing
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, 
digitale besturing. Temperatuur en 
ontdooiing worden met een druk op 
de knop bestuurd! 

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke 

knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET 
Instellen koeltemperatuur en 
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“ 
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur 
te verlagen
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KU 702 Premium

KU 702-Z Premium

Horeca koelkast met circulatiekoeling serie KU 702 Premium
voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 702 PREMIUM KU 702-Z PREMIUM
voor GN 2/1, stekkerklaar voor GN 2/1, centraal gekoeld

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 215 W / 230 V 120 W / 230 V
koelvermogen 412 W / VT -10 °C 358 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 80g Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik* 581 kWh / jaar
energieklasse* C
geluidsniveau 58 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 43 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV) T (+16 tot +43 °C)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 106 kg 122 kg / 102 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728642 R290 402728645
verkoopprijs € 3.137,00 € 2.798,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

• U 702 Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• KU 702-Z Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om 

energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen 

en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst,  
HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5

• KU 702 Premium: ontdooiing naar behoefte via “Frost Watch Control” met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op 
basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de  
bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd

• KU 702-Z Premium: verdamper met expansieventiel R 134a, installatieleidingen in het installatiecompartiment geleid, 
dooiwaterverdamping elektrisch

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KU 702 Premium 402728642 uitvoering met koudemiddel  R 134a 2.849,00
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KU 703 Premium

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 703 Premium

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om 

energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 90 mm dik
• Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen 

en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst,  
HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5

• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 
de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20/+35 mm)

voor GN 2/1, circulatiekoeling

KU 703 PREMIUM
voor GN 2/1, stekkerklaar

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 740 x 885 x 2080
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1507

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 215 W / 230 V
koelvermogen 322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 80 g
energieverbruik 350 kWh / jaar
energieklasse A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 106 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728883
verkoopprijs € 3.295,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.
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KU 702-2 Premium

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 702-2 PREMIUM
circulatiekoeling, voor GN 2/1, met 2 deuren

KU 702-2 PREMIUM
voor GN 2/1, met 2 deuren

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 497 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 215 W / 230 V
koelvermogen 322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 80 g
energieverbruik 670 kWh / jaar
energieklasse C
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 128 kg / 110 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728644 R290
verkoopprijs € 4.049,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen 

en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst,  
HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5

• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 
de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• ggemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KU 702-2 Premium 402728644 uitvoering met koudemiddel  R 134a 3.839,00
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 702-G Premium
voor GN 2/1, met glazen deur, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 702-G PREMIUM KU 702-G-Z PREMIUM
voor GN 2/1, stekkerklaar,  

met glazen deur
voor GN 2/1, centraal gekoeld,  

met glazen deur

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 225 W / 230 V 130 W / 230 V
koelvermogen 322 W / VT -10 °C 410 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 80 g Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik 945 kWh / jaar
energieklasse D
geluidsniveau 58 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij OT 30 °C en LV 55% +2 tot +10 °C bij OT 32 °C en  RV 60%
klimaatklasse 4 (+10 tot +32 °C) SN (+10 tot +32 °C)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 128 kg / 116 kg 128 kg / 106 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728643 R290 402728842
verkoopprijs € 3.498,00 € 3.127,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

KU 702-G Premium

• KU 702-G Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• KU 702-G-Z Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• glazen deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om 

energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• aan de achterkant aangebrachte binnenverlichting en energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen 

en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst,  
HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5

• KU 702-G Premium: ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op 
basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren 
van de compressor geoptimaliseerd

• KU 702-G-Z Premium: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke, 
dooiwaterverdamping elektrisch

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

De nieuwste generatie digitale, 
elektronische technologie voor 
koelapparaten.  

Groot digitaal display, goed af te lezen.
 
Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 

Drie sensoren voor continue controle van: 
buitentemperatuur, binnentemperatuur 
en condensatorwerking. 

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KU 702-G Premium 402728643 uitvoering met koudemiddel  R 134a 3.268,00
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KK 702-2 Premium
voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

KK 702-2 PREMIUM
voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 415 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 724/770
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 252 W / 230 V
koelvermogen 395 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 100 g
energieverbruik 1160 kWh / jaar
energieklasse F
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C in het bovenste gedeelte
-2 tot +10 °C in het onderste gedeelte

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 132 kg / 112 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728650 R290
verkoopprijs € 5.598,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• 2 gescheiden regelbare Crio-Tech-displaybesturingen, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen 

en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst,  
HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5

• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 
de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd, dooiwaterschaal voor het onderste gedeelte op de bodem van het apparaat, daardoor niet geschikt 
voor sokkelmontage, de onderste schaal wordt elektrisch ontdooid

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

KK 702-2 Premium

De nieuwste generatie digitale, 
elektronische technologie voor 
koelapparaten.  

Groot digitaal display, goed af te lezen.
 
Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 

Drie sensoren voor continue controle van: 
buitentemperatuur, binnentemperatuur 
en condensatorwerking. 

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KK 702-2 Premium 402728650 uitvoering met koudemiddel  R404A 4.298,00
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Koel-/vriescombinatie KTK 702-2 Premium
voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte

KTK 702-2 PREMIUM
voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 415 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 724/770
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 660 W / 230 V
koelvermogen 586 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 140 g

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik
-2 tot +10 °C in het bovenste gedeelte
-15 tot -22 °C in het onderste gedeelte
bij 43 °C OT en 60% RV

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 132 kg / 112 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728651 R290
verkoopprijs € 5.870,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KTK 702-2 Premium 402728651 uitvoering met koudemiddel  R404A 5.243,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

KTK 702-2 Premium

• horeca koelkast / horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• 2 gescheiden regelbare Crio-Tech-displaybesturingen, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen 

en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst,  
HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5

• dooiwaterschaal op de bodem van het apparaat, daardoor niet geschikt voor sokkelmontage, ontdooiing naar behoefte 
via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op 
basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd

• 2 uiterst efficiënte ventilatoren
• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 

apparaat worden geplaatst
• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

De nieuwste generatie digitale, 
elektronische technologie voor 
koelapparaten.  

Groot digitaal display, goed af te lezen.
 
Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 

Drie sensoren voor continue controle van: 
buitentemperatuur, binnentemperatuur 
en condensatorwerking. 
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 702 Super Premium
voor GN 2/1, stekkerklaar

KU 702 SUPER PREMIUM
voor GN 2/1, stekkerklaar

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 190 W / 230 V
koelvermogen 322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 100 g
energieverbruik 581 kWh / jaar
energieklasse C
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 106 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728572 R290
verkoopprijs € 4.995,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KU 702 Super Premium 402728572 uitvoering met koudemiddel R134a 4.298,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

KU 702 Super Premium

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buiten- en binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om 

energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• lcd-aanraakscherm, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, 5 vooraf ingestelde temperatuur- en 

luchtvochtigheidsfasen, nog 2 meer mogelijk, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden 
geplaatst

• USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante 
gegevens

• dooiwaterverdamping met heet gas, ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren, de ontdooicycli 
worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd

• spuitwaterdicht, IPX5
• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 

apparaat worden geplaatst
• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Het innovatieve LCD-touchscreen is 
gemakkelijk te bedienen en goed af 
te lezen. U geeft de categorie levens-
middelen aan en de nieuwe CRIO Touch 
bewaart uw levensmiddelen onder 
optimale condities 

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen 
(categorie, handmatig, instellingen en HAC-
CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen 
en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 703 Super Premium

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om 

energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 90 mm dik
• lcd-aanraakscherm, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, 5 vooraf ingestelde temperatuur- en 

luchtvochtigheidsfasen, 2 meer mogelijk, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, 
• USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, spuitwaterdicht, IPX5, incl. interface RS 485 voor het uitlezen 

van HACCP-relevante gegevens
• dooiwaterverdamping met heet gas, ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren en dooiwater-

verdamping op basis van eet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de 
bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 4 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 4 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20/+35 mm)

voor GN 2/1, stekkerklaar, extradikke isolatie tot 90 mm

KU 703 SUPER PREMIUM
voor GN 2/1, stekkerklaar

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 740 x 885 x 2080
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1507

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 190 W / 230 V
koelvermogen 322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 100 g
energieverbruik 350 kWh / jaar
energieklasse A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C
klimaatklasse 5 (+40 °C OT und 40%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 106 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728888
verkoopprijs € 4.999,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

KU 702 Super Premium

Het innovatieve LCD-touchscreen is 
gemakkelijk te bedienen en goed af 
te lezen. U geeft de categorie levens-
middelen aan en de nieuwe CRIO Touch 
bewaart uw levensmiddelen onder 
optimale condities 

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen 
(categorie, handmatig, instellingen en HAC-
CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen 
en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 
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TOEBEHOREN ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

draadmand voor GN 1/1-150, gerilsaneerd 402881043 39,00
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing 402881457 1.217,00
hangstangen voor vlees voor serie 702 / 1402 (1 sectie) 402881019 244,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie 702 / 1402, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 402881004 28,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie 702 / 1402, RVS, b x d in mm: 530 x 650 402881016 73,00
HACCP/interfacepakket IR22 402880252 111,00
HACCP-rapportprinter basisversie 402881532 1.381,00
paar RVS-draagrails voor serie 702 / 1402 402881021 24,00
pedaal om de deur te openen voor serie 702 402880324 49,00
set zwenkwielen (4), waarvan 2 geremd 402881002 275,00
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KU 1000 G-SD

KU 1200 G-SD

Drankenkoeling serie KU 1000 / 1200 G-SD
met circulatiekoeling en schuifdeuren

KU 1000 G-SD KU 1200 G-SD
met circulatiekoeling en schuifdeuren

bruto inhoud 730 l 895 l
netto inhoud 540 l 660 l

inhoud (naar keuze)

1196 blikken 0,33 l
754 blikken 0,50 l
546 PET-flessen 0,33 l
546 PET-flessen 0,50 l

1472 blikken 0,33 l
928 blikken 0,50 l
672 PET-flessen 0,33 l
672 PET-flessen 0,50 l

buiten (b x d x h) 1000 x 735 x 1990 1200 x 735 x 1990
binnen (b x d x h) 890 x 573 x 1533 1090 x 573 x 1533

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 700 W / 230 V 740 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 450 g R 134a / 460 g
energieverbruik 8,7 kWh / 24u 10,0 kWh / 24u
geluidsniveau 48 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 176 kg / 163 kg 189 kg / 174 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant aluminium met structuur

BEHUIZING

artikelnr. 435700110 435700210
verkoopprijs € 2.075,00 € 2.265,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor KU 1000 G-SD, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 870 x 475 4352115200248 55,00
bodemrooster voor KU 1200 G-SD, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 1070 x 475 4352115200262 73,00
draagrooster voor KU 1000 G-SD, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 870 x 475 4352115200243 69,00
draagrooster voor KU 1200 G-SD, versterkt, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 
1070 x 475 4352115200249 78,00

draagroosterhouder voor KU 1000/1200 G-SD, 4 stuks per rooster nodig 4352115200060 5,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• 2 glazen schuifdeuren (SD), zelfsluitend
• verticaal, aan de buiten geplaatste binnenverlichting, apart te schakelen
• energiebesparende isolatie, 45 mm
• elektronische besturing in de kap van de machine, traploos instelbare temperatuur, thermometer aan de binnenkant
• automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping
• robuuste binnenbehuizing zonder compressortrap, wit gelakt
• KU 1000 G-SD: standaard met 4 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 60 kg belastbaar,  

b x d in mm: 870 x 475 en bodemrooster, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 870 x 475
• KU 1200 G-SD: standaard met 4 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 60 kg belastbaar,  

b x d in mm: 1070 x 475 en bodemrooster, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 1070 x 475
• 4 stelvoeten en zwenkwielen
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KU 1950 G-SD 
met schuifdeuren

KU 890 G-SD 

KU 1950 G-DR 
met draaideuren

Horeca koelkast serie KU 1950 G-SD / DR
naar keuze met schuifdeuren of draaideuren, circulatiekoeling en reclamedisplay

KU 890 G-SD KU 1950 G-SD KU 1950 G-DR
met circulatiekoeling, schuifdeuren en reclamedisplay

bruto inhoud 707 l 857 l 875 l
netto inhoud 462 l 700 l 710 l

inhoud (naar keuze)
720 blikken 0,33 l
588 blikken 0,50 l

420 PET-flessen 0,33 l

1020 blikken 0,33 l
720 blikken 0,50 l

560 PET-flessen 0,33 l
132 PET-flessen 1,50 l

1020 blikken 0,33 l
720 blikken 0,50 l

560 PET-flessen 0,33 l
132 PET-flessen 1,50 l

buiten (b x d x h) 890 x 740 x 1990 1110 x 825 x 2025 1110 x 825 x 2025
binnen (b x d x h) 810 x 561 x 1556 1000 x 645 x 1530 1000 x 645 x 1530

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 671W / 230 V 817 W / 230 V 817 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 360 g R 134a / 900 g R 134a / 900 g
energieverbruik 6,1 kWh / 24u 10,7 kWh / 24u 10,7 kWh / 24u
geluidsniveau 48 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55%  RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 157 kg / 149 kg 195 kg / 175 kg 195 kg / 175 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant glad, wit gelakt plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 435700201 43570040 43570030
verkoopprijs € 1.799,00 € 2.129,00 € 2.139,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
Draagrooster voor KU 1950 G-DR/SD, b x d in mm: 900 x 550 4351715200087 79,00
Draagroosterhouder voor KU 1950 G-DR/SD, 4 stuks per rooster nodig 4351715200060 5,00

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• glad, wit gelakt plaatstaal aan de binnenkant
• verlicht reclamedisplay
• KU 1950 G-SD: 2 glazen schuifdeuren (SD), zelfsluitend
• KU 1950 G-DR: 2 draaideuren (DR), zelfsluitend
• verticaal, aan de buiten geplaatste binnenverlichting, apart te schakelen
• energiebesparende isolatie, 45 mm
• mechanische besturing, traploos instelbare temperatuur, thermometer aan de binnenkant
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• robuuste binnenbehuizing zonder compressortrap, wit gelakt
• standaard met 5 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 980 x 550, tot 60 kg belastbaar
• 4 stelvoeten en zwenkwielen
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KTK 1330 GN 1/1-2/1

Koel-/vriescombinatie KTK 1330 GN 1/1 - 2/1
met koelgedeelte voor GN 2/1 en vriesgedeelte voor GN 1/1

KTK 1330 GN 1/1 - 2/1
met koelgedeelte voor GN 2/1 en vriesgedeelte voor GN 1/1

bruto inhoud (+)497 / (-) 228 l
netto inhoud (+)441 / (-) 204 l
Koe RVolume 2,14 m³

buiten (b x d x h) 1350 x 700 x 1930
binnen (b x d x h) 540 x (+) 1300 / (-) 1345
diepte als deur geopend is 2070

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 454 + 330 W / 230 V

koelvermogen 569 W / VT -10 °C
273 W / VT -25 °C

koudemiddel / hoeveelheid (K) R 134a / 300 g / (VR) R 404A / 330 g
geluidsniveau 61 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -25 °C in het linkergedeelte bij 32 °C OT en 60% RV
0 tot +8 °C in het rechtergedeelte bij 32 °C OT en 60% RV

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 230 kg / 217 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710224001-0-0-P
verkoopprijs € 4.484,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
paar draagrails, 523 mm 46760901276 22,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 46746502003 40,00
GN-draagrooster 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 46746502009 65,00

• horeca koelkast / horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• linker vriesgedeelte geschikt voor GN 1/1-draagroosters en bakken
• rechter koelgedeelte geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• 2 dichte deuren, RVS-greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s), de deur staat vanaf 90° vast
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
• 2 elektronische besturingen, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• standaard met 3 draagroosters voor GN 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 en  

3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 1402 Comfort
voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 1402 COMFORT KU 1402-Z COMFORT
voor GN 2/1, stekkerklaar voor GN 2/1, centraal gekoeld

bruto inhoud 1430 l
netto inhoud 1005 l 1138 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) elk 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 330 W / 230 V 210 W / 230 V
koelvermogen 395 W / VT -10 °C 378 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 120 g Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik* 1153 kWh / jaar
energieklasse* D

TECHNISCHE GEGEVENS

• KU 1402 Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• KU 1402-Z Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Smart-besturing, HACCP-controle
• KU 1402 Comfort: automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
• KU 1402-Z Comfort: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke, 

dooiwaterverdamping elektrisch
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, 
digitale besturing. Temperatuur en 
ontdooiing worden met een druk op 
de knop bestuurd! 

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke 

knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET 
Instellen koeltemperatuur en 
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“ 
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur 
te verlagen

bereik -2 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV) T (+16 tot +43 °C)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 220 kg / 210 kg 185 kg / 165 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729050 R290 402729053
verkoopprijs € 4.480,00 € 4.347,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KU 1402 Comfort 402729050 met koudemiddel R 290 4.419,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

KU 1402 Comfort

KU 1402-Z Comfort
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 1402 G Comfort
voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 1402 G COMFORT KU 1402-G-Z COMFORT
voor GN 2/1, met 2 glazen deuren

bruto inhoud 1430 l 1430 l
netto inhoud 1137 l 1138 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) elk 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 340 W / 230 V 175 W / 230 V
koelvermogen 395 W / VT -10 °C 460 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 120 g (of R 134a) Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik 3,8 kWh / 24u
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 190 kg / 180 kg 180 kg / 160 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729051 402729127
verkoopprijs € 5.518,00 € 5.242,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

KU 1402 G Comfort

KU 1402-G-Z Comfort

• KU 1402 G Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• KU 1402-G-Z Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• 2 glazen deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
• binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Smart-besturing, HACCP-controle
• KU 1402 G Comfort: automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
• KU 1402-G-Z Comfort: dooiwaterverdamping elektrisch, automatische ontdooiing
• KU 1402-G-Z Comfort: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, 
digitale besturing. Temperatuur en 
ontdooiing worden met een druk op 
de knop bestuurd! 

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke 

knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET 
Instellen koeltemperatuur en 
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“ 
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur 
te verlagen
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KK 1402 Comfort
voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

KK 1402 COMFORT
voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

bruto inhoud 1430 l
netto inhoud 830 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) elk 560 x 707 x 1515
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 420 W / 230 V
koelvermogen 278 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 270 g
energieverbruik 1816 kWh / jaar
energieklasse F
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C in het linkergedeelte bij 43 °C OT en 60% RV
-2 tot +10 °C in het rechtergedeelte bij 43 °C OT en 60% RV

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 198 kg / 180 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729057
verkoopprijs € 5.077,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

KK 1402 Comfort

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• 2 gescheiden regelbare Crio-Smart-besturingen, HACCP-controle
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, 
digitale besturing. Temperatuur en 
ontdooiing worden met een druk op 
de knop bestuurd! 

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke 

knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET 
Instellen koeltemperatuur en 
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“ 
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur 
te verlagen
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 1402 Premium
voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 1402 PREMIUM KU 1402-Z PREMIUM
voor GN 2/1 voor GN 2/1, centraal gekoeld

bruto inhoud 1430 l
netto inhoud 1135 l 1138 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 2 x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 270 W / 230 V 210 W / 230 V
koelvermogen 395 W / VT -10 °C 457 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 130 g Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik 1153 kWh / jaar
energieklasse C
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C bij 43 °C OT en  60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV) T (+16 tot +43 °C)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 190 kg / 170 kg 185 kg / 165 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728652 R290 402728654
verkoopprijs € 5.090,00 € 4.612,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KU 1402 Premium 402728652 uitvoering met koudemiddel R134a 4.737,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

KU 1402 Premium

KU 1402-Z Premium

• KU 1402 Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• KU 1402-Z Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme 

goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 

de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• KU 1402-Z Premium: verdamper met expansieventiel R 134a, installatieleidingen in het installatiecompartiment geleid
• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 

apparaat worden geplaatst
• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

De nieuwste generatie digitale, 
elektronische technologie voor 
koelapparaten.  

Groot digitaal display, goed af te lezen.
 
Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 

Drie sensoren voor continue controle van: 
buitentemperatuur, binnentemperatuur 
en condensatorwerking. 
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 1402-G Premium
voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 1402-G PREMIUM KU 1402-G-Z PREMIUM
voor GN 2/1, met 2 glazen deuren

bruto inhoud 1430 l
netto inhoud 1138 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 2 x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 280 W / 230 V 150 W / 230 V
koelvermogen 395 W / VT -10 °C 460 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 130 g Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik 1883 kWh / jaar
energieklasse E
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55%  RV) SN (+10 tot +32 °C)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 195 kg / 180 kg 180 kg / 160 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728653 R290 402728844
verkoopprijs € 6.797,00 € 6.322,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KU 1402-G Premium 402728653 uitvoering met koudemiddel R134a 6.598,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

KU 1402-G Premium

• KU 1402-G Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• KU 1402-G-Z Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• 2 glazen deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme 

goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 

de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• KU 1402-G-Z Premium: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke
• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 

apparaat worden geplaatst
• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

De nieuwste generatie digitale, 
elektronische technologie voor 
koelapparaten.  

Groot digitaal display, goed af te lezen.
 
Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 

Drie sensoren voor continue controle van: 
buitentemperatuur, binnentemperatuur 
en condensatorwerking. 
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KK 1402 Premium
voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

KK 1402 PREMIUM
voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

bruto inhoud 1430 l
netto inhoud 1006 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 2 x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 430 W / 230 V
koelvermogen 322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 80 g
energieverbruik 1162 kWh / jaar
energieklasse D
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik
-2 tot +10 °C in het linkergedeelte
-2 tot +10 °C in het rechtergedeelte
bij 43 °C OT en 60% RV

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 198 kg / 180 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728657 R290
verkoopprijs € 6.897,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KK 1402 Premium 402728657 met koudemiddel R134a 6.694,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

KK 1402 Premium

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• 2 gescheiden regelbare Crio-Tech-displaybesturingen, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling- 

cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, 
spuitwaterdicht, IPX5

• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 
de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

De nieuwste generatie digitale, 
elektronische technologie voor 
koelapparaten.  

Groot digitaal display, goed af te lezen.
 
Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 

Drie sensoren voor continue controle van: 
buitentemperatuur, binnentemperatuur 
en condensatorwerking. 

geldig vanaf 1-3-2018 NordCap Alle prijzen excl. btw 1/53

01



Koel-/vriescombinatie KTK 1402 Premium
voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte

KTK 1402 PREMIUM
voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte

bruto inhoud 1430 l
netto inhoud 1138 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 2x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 720 W / 230 V
koelvermogen 322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 80 g 

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C in het linkergedeelte bij 43 °C OT en 60% RV
-15 tot -22 °C in het rechtergedeelte bij 43 °C OT en 60% RV

klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 240 kg / 230 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728658 R290
verkoopprijs € 7.139,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KTK 1402 Premium 402728658 uitvoering met koudemiddel R134a 6.952,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

KTK 1402 Premium

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• 2 gescheiden regelbare Crio-Tech-displaybesturingen, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling- 

cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, 
spuitwaterdicht, IPX5

• dooiwaterschaal op de bodem van het apparaat, daardoor niet geschikt voor sokkelmontage, ontdooiing naar behoef-
te via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden 
op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

De nieuwste generatie digitale, 
elektronische technologie voor 
koelapparaten.  

Groot digitaal display, goed af te lezen.
 
Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 

Drie sensoren voor continue controle van: 
buitentemperatuur, binnentemperatuur 
en condensatorwerking. 
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Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 1402 Super Premium
voor GN 2/1

KU 1402 SUPER PREMIUM
voor GN 2/1

bruto inhoud 1430 l
netto inhoud 1135 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 2 x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 324 W / 230 V
koelvermogen 395 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 130 g
energieverbruik 1153 kWh / jaar
energieklasse C
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 90 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 190 kg / 170 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728580 R290
verkoopprijs € 7.098,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
KU 1402 Super Premium 02728580 met koudemiddel R134a 6.525,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

KU 1402 Super Premium

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe 

om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
• lcd-aanraakscherm, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, 5 vooraf ingestelde temperatuur- en 

luchtvochtigheidsfasen, nog 2 meer mogelijk, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden 
geplaatst, USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, spuitwaterdicht, IPX5, incl. interface RS 485 voor 
het uitlezen van HACCP-relevante gegevens

• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 
de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
• onderhouds- en servicevriendelijke condensator
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Het innovatieve LCD-touchscreen is 
gemakkelijk te bedienen en goed af 
te lezen. U geeft de categorie levens-
middelen aan en de nieuwe CRIO Touch 
bewaart uw levensmiddelen onder 
optimale condities 

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen 
(categorie, handmatig, instellingen en HAC-
CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen 
en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 
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TOEBEHOREN ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

draadmand voor GN 1/1-150, gerilsaneerd 402881043 39,00
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing 402881457 1.217,00
hangstangen voor vlees voor serie 702 / 1402 (1 sectie) 402881019 244,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie 702 / 1402, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 402881004 28,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie 702 / 1402, RVS, b x d in mm: 530 x 650 402881016 73,00
HACCP/interfacepakket IR22 402880252 111,00
HACCP-rapportprinter basisversie 402881532 1.381,00
paar RVS-draagrails voor serie 702 / 1402 402881021 24,00
pedaal om de deur te openen voor serie 1402 402881033 195,00
set zwenkwielen (6), waarvan 2 geremd 402880340 161,00
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EKU 751 RVS

EKU 751-Z RVS

EKU 751-G RVS

Inrijkoelkast EKU 751 RVS
naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

EKU 751 RVS EKU 751-Z RVS EKU 751-G RVS
stekkerklaar,  

met dichte deur
centraal gekoeld,  
met dichte deur

stekkerklaar,  
met glazen deur

bruto inhoud 750 l

buiten (b x d x h) 750 x 810 x 2100
binnen (b x d x h) 614 x 686 x 1710
diepte als deur geopend is 1490

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 399 W / 230 V 140 W / 230 V 700 W / 230 V
koelvermogen 523 W / VT -10 °C 523 W / VT -10 °C 645 W / VT -10 °C

koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 260 g Expansieventiel 
R 134a voorgeïnstalleerd R 134a / 260 g

energieverbruik 6,92 kWh / 24u 6,19 kWh / 24u
geluidsniveau 54,5 dB 54,5 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +10 °C  
bij 43 °C OT en 60% RV

0 tot +10 °C  
bij 43 °C OT en 60% RV

+2 tot +10 °C 
bij 32 °C OT en 60% RV

klimaatklasse T (+16 tot +43 °C) T (+16 tot +43 °C) N (+16 tot +32 °C)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 80% 70 tot 80% 55 tot 70%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 150 kg / 140 kg 148 kg / 131 kg 175 kg / 150 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729171 402729172 402729173
verkoopprijs € 4.765,00 € 4.615,00 € 5.135,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing 402881457 1.217,00
inrijregaalwagen 180 - 1E, 1-delig voor GN 2/1, GN 1/1 
met 18 paar U-vormige draagrails, kantelbeveiliging en  
aan beide zijden een doorschuifbeveiliging, b x d x h in mm: 588 x 679 x 1641

42749688040601 799,00

• EKU 751 RVS / 751-G RVS: inrijkoelkast met gecoate verdamper (gelakt), stekkerklaar
• EKU 751-Z RVS: inrijkoelkast met gecoate verdamper (gelakt), centraal gekoeld
• voor GN 2/1 regaalwagens met naar binnen draaiende zwenkwielen (let op de afmetingen)
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• EKU 751 RVS / 751-Z RVS: dichte deur
• EKU 751-G RVS: glazen deur, binnenverlichting
• slot, greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s)
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
• EKU 751 RVS / 751-Z RVS: schakelaar voor hoge / lage luchtvochtigheid
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• EKU 751-Z RVS: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke
• EKU 751 RVS / 751-G RVS: voor servicedoeleinden gemakkelijk te verwijderen koelaggregaat 

 
Let op: 
deze kasten zijn ook als doorrijkast of met deurdraairichting links verkrijgbaar. Neem contact met ons op!
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EKU 1200 RVS

Inrijkoelkast EKU 1200 RVS
naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

EKU 1200 RVS EKU 1200-Z RVS
stekkerklaar, voor GN 2/1 centraal gekoeld, voor GN 2/1

bruto inhoud 1200 l

buiten (b x d x h) 880 x 1070 x 2250
binnen (b x d x h) 740 x 920 x 1880

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 682 W / 230 V 580 W / 230 V
koelvermogen 506 W / VT -10 °C 632 W / VT -10 °C
koudemiddel R 134a Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik 2,5 kWh / 24h
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 270 kg / 250 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 474120001 474120002
verkoopprijs € 5.967,00 € 5.588,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
inrijregaalwagen 180 - 1E, 1-delig voor GN 2/1, GN 1/1 
met 18 paar U-vormige draagrails, kantelbeveiliging en  
aan beide zijden een doorschuifbeveiliging, b x d x h in mm: 588 x 679 x 1641

42749688040601 799,00

• EKU 1200 RVS: inrijkoelkast, stekkerklaar
• EKU 1200-Z RVS: inrijkoelkast, centraal gekoeld
• voor rolwagens GN 2/1, EN 600 x 400 mm of EN 600 x 800 mm (niet meegeleverd)
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• bodem van RVS 1.4301 aan de achterwand en in de deur van robuuste kunststof 
• interne schokdempers, aan de zijkanten van RVS 1.4301
• dichte deur, slot
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• EKU 1200-Z RVS: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• behuizing uit één stuk
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TB-KS 511 INOX

• stekkerklare koelkast t.b.v. dienbladen met luchtcirculatie
• invoer in de lengterichting tot 14 bakken/ schalen GN 1/1 of EN 530 x 370 mm  
• via een ombouwset (speciale toebehoren) ook geschikt tot 20 EN-bakken van 600 x 400 mm
• binnen- en buitenkant RVS 1.4301
• energiebesparende isolatie, 70 mm
• verdampervrije binnenruimte
• gemakkelijk te reinigen door compleet verwijderbaar railhoudersysteem
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• de deur staat vanaf 90° vast, zelfsluitend
• magnetische deurrubbers
• 4 stelvoeten, optioneel ook met wielen

steckerfertig

TB-KS 511 INOX
stekkerklaar

buiten (b x d x h) 635 x 813 x 2050
binnen (b x d x h) 495 x 671 x 1540

AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 330 W / 230 V
koelvermogen 348 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 70 g
energieverbruik 0,98 kWh / 24u
geluidsniveau 58 dB

SPECIFICATIES

bereik 0 bis +10 °C bij 32 °C UT en 60 % RF
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 136 kg / 129 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 308100100
verkoopprijs € 4.138,00 

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
Wielen, 2 stuks, voor TB-KS 511 308000100 92,00
ombouwset EN 600 x 400 mm, voor TB-KS 511, 40 paar draagrails en 
8 dragers voor tot 20 bakken 308000110 159,00

Circulatie koelkast t.b.v. dienbladen TB-KS 511 RVS
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BKU 500 W

Bakkersnorm koelkast BKU 400

• bakkersnorm koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• binnenruimte geschikt voor EN bakken 600 x 400 mm
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant, zonder naden waar vuil zich kan afzetten
• dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• mechanische besturing, digitaal display, temperatuurweergave aan de buitenkant in de bovenafdekking
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• maximale capaciteit 22 EN bakken 600 x 400 mm
• standaard met 10 paar RVS-draagrails (max. belasting 60 kg) voor EN bakken 600 x 400 mm
• 4 stelvoeten (+25 mm) 

 
Let op: 
EN bakken worden niet meegeleverd

voor EN 600 x 400 mm

BKU 500 W
voor EN 600 x 400 mm

bruto inhoud 491 l
netto inhoud 321 l
Capaciteit max. 22 bakken, EN 600 x 400 x 20 mm

buiten (b x d x h) 750 x 730 x 1640
binnen (b x d x h) 600 x 540 x 1410
diepte als deur geopend is 1425

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 175 W / 230 V
koelvermogen 253 W / VT -10 °C
koudemiddel R 600a
energieverbruik 753 kWh / jaar
energieklasse D
geluidsniveau 50 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +15 °C bij 32 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 87 kg / 81 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 4051400001
verkoopprijs € 1.649,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
steunrail links, voor BTK 500 en BKU 500 W, RVS 4059452675 32,00
steunrail rechts, voor BTK 500 en BKU 500 W, RVS 4059452673 32,00

geldig vanaf 1-3-2018NordCap 1/60 Alle prijzen excl. btw



BWKS 600 EN1

binnenkant

Bakkersnorm koelkast serie BWKS
afhankelijk van het model voor EN 600 x 800 mm en/of EN 600 x 400 mm, naar keuze stekkerklaar, 
centraal gekoeld of in de variant PRALINE voor banketbakkersproducten leverbaar

BWKS 600 EN1 BWKS 900 EN2
voor EN 600 x 400 mm voor EN 600 x 800 mm en EN 600 x 400 mm

bruto inhoud 600 l 900 l
netto inhoud 340 l 680 l

inhoud (naar keuze) 20 bakken, EN 600 x 400 x 20 mm 40 bakken, EN 600 x 400 x 20 mm
20 bakken, EN 600 x 800 mm

buiten (b x d x h) 740 x 730 x 2070 740 x 1010 x 2070
binnen (b x d x h) 600 x 600 x 1480 620 x 880 x 1480
diepte als deur geopend is 1420 1700

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 496 W / 230 V 682 W / 230 V
koelvermogen 307 W / VT -10 °C 506 W / VT -10 °C
koudemiddel R 134a
energieverbruik 874 kWh / jaar 1281 kWh / jaar
energieklasse D D
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -3 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40%  RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 161 kg / 132 kg 195 kg / 160 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 474600400101 474600800101
verkoopprijs € 3.481,00 € 3.935,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

BWKS 600 EN1 PRALINE
om bonbons en/of banketwaren bij een optimaal 
temperatuurbereik van +10 tot +18 °C en 40-60% 
luchtvochtigheid te bewaren

5.622,00

BWKS 600 EN1 OM zonder aggregaat 3.334,00

BWKS 900 EN2 PRALINE
om bonbons en/of banketwaren bij een optimaal 
temperatuurbereik van +10 tot +18 °C en 40-60% 
luchtvochtigheid te bewaren

6.364,00

BWKS 900 EN2 OM zonder aggregaat 3.699,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
rechthoekige mand, grijs, b x d x H in mm: 400 x 400 x 150 406867067 36,00
ombouwset voor deurdraairichting voor koel- /vrieskasten 474600901 141,00

• bakkersnorm koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• BWKS 600 EN1: binnenkant geschikt voor EN bakken 600 x 400 mm
• BWKS 900 EN2: binnenkant geschikt EN bakken 600 x 800 mm  

resp. 40 x EN 600 x 400 mm
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• dichte deur, slot, greeplijst, zelfsluitend, de deur staat vanaf 90° vast, 
• deurdraairichting rechts, alleen via een ombouwset (speciale toebehoren) aan te passen
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, apart in te stellen luchtvochtigheid
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• gecoate verdamper
• BWKS 600 EN1: met capaciteit voor 20 EN bakken 600 x 400 mm
• BWKS 900 EN2: met capaciteit voor 20 EN bakken 600 x 800 mm, resp 40 x EN 600 x 400 mm
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• standaard met 20 paar geleiderails
• BWKS 600 EN1: 4 in hoogte verstelbare poten van RVS (150/180 mm)
• BWKS 900 EN1: 4 in hoogte verstelbare ronde poten van RVS (van 145 tot 205 mm te verstellen)
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KU 410 FISCH RVS

KU 410 FISCH RVS

Viskoelkast met circulatiekoeling KU 410 FISCH RVS
stekkerklaar, incl. 5 bakken van polycarbonaat

KU 410 FISCH RVS
stekkerklaar, incl. 5 bakken van polycarbonaat

bruto inhoud 318 l
netto inhoud 267 l

buiten (b x d x h) 600 x 600 x 1890
binnen (b x d x h) 480 x 465 x 1300
diepte als deur geopend is 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 303 W / 230 V
koelvermogen 375 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 245 g
energieverbruik 978 kWh / jaar
energieklasse F

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +8 °C bij 32 °C OT en 80 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55%  RV)
Relatieve luchtvochtigheid 70 tot 80%

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 106 kg / 88 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 46710211001-0-0-P
verkoopprijs € 1.671,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting 4029990004 130,00

• viskoelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• dichte deur, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar (zie speciale toebehoren)
• elektronische besturing
• dooiwaterschaal op de bodem van het apparaat en daarom niet geschikt voor sokkelmontage, handmatige 
• ontdooiing en dooiwaterverdamping
• de bakken kunnen worden uitgenomen als de deur 90° geopend is
• RVS-verdampersysteem aan de achterkant van de kast dat de interne luchtcirculatie optimaliseert en  

energieverlies door de wanden tegengaat
• gemakkelijk te reinigen door de uitneembare geleiderailshouders
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• verdampervrije binnenruimte
• standaard met 5 polycarbonaat bakken, wit, b x d x h in mm: 480 x 410 x 140
• 4 stelvoeten van RVS
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Gemeenschappelijke koelkast serie multipolar
naar keuze geschikt voor onderbouw met 6  af te sluiten vakken of als staand model met 
8 / 10 / 12 / 14 vakken

182-6 F U 
MULTIPOLAR

380-8 F 
MULTIPOLAR

380-10 F 
MULTIPOLAR

380-12 F 
MULTIPOLAR

380-14 F 
MULTIPOLAR

geschikt voor 
onderbouw met 
6  af te sluiten 

vakken

met 
8  af te sluiten 

vakken

met 
10  af te sluiten 

vakken

met 
12  af te sluiten 

vakken

met 
14  af te sluiten 

vakken

bruto inhoud 180 l 360 l 360 l 360 l 400 l

buiten (b x d x h) 602 x 600 x 850 600 x 610 x 1640 600 x 610 x 1640 600 x 610 x 1640 600 x 610 x 1640
diepte als deur 
geopend is 1170 1170 1170 1170 1425

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 120 W / 230 V 150 W / 230 V 150 W / 230 V 150 W / 230 V 150 W / 230 V
koelvermogen 243 W / VT -10 °C 282 W / VT -10 °C 282 W / VT -10 °C 282 W / VT -10 °C 314 W / VT -10 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid

R 600a / 
100 g

R 600a / 
170 g

R 600a / 
170 g

R 600a / 
170 g

R 600a / 
200 g

energieverbruik 0,9 kWh / 24u 0,53 kWh / 24u 0,53 kWh / 24u 0,53 kWh / 24u 0,53 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +12 °C bij 32 °C OT en 60% RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

Gewicht 
bruto / netto 48 kg / 43 kg 68 kg / 61 kg 75 kg / 68 kg 75 kg / 68 kg 76 kg / 69 kg

GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 427120522 427121536 427121537 427121538 427121499
verkoopprijs € 1.649,00 € 2.242,00 € 2.319,00 € 2.525,00 € 2.698,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
hoofdsleutel multipolar 427120929 20,00
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting 427120977 69,00
deur-decorframe, RVS, voor MULTIPOLAR serie 182 427120506 219,00
deur-decorframe, RVS, voor MULTIPOLAR serie 380 427120508 284,00

182-6 F U multipolar

380-8 F multipolar

380-10 F multipolar

380-14 F multipolar

380-12 F multipolar

• gemeenschappelijke koelkast met statische koeling, stekkerklaar
• buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het wit
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• 182-6 F U multipolar: geschikt voor onderbouw door het afneembare werkblad (onderbouwhoogte 820 mm) en 

beluchting aan de voorkant
• dichte deur, beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting, op aanvraag aanpasbaar (zie speciale 

toebehoren)
• mechanische besturing, traploos instelbare temperatuur
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• snij- en krasvast werkblad
• binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• 182-6 F U multipolar: met 6 af te sluiten vakken
• 380-8 F multipolar: met 8  af te sluiten vakken
• 380-10 F multipolar: met 10  af te sluiten vakken
• 380-12 F multipolar: met 12  af te sluiten vakken
• 380-14 F multipolar: met 14  af te sluiten vakken
• stabiel en hygiënisch, gemakkelijk te reinigen vakkenbinnenwerk van RVS
• standaard is de deur van elk vak voorzien van een eigen hoogwaardig slot, met 2 sleutels; alle sloten zijn verschillend
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant 
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HOE HET VLEES GERIJPT WORDT
Het vlees wordt gerijpt bij een constante temperatuur, bij voorkeur tussen +2 tot +7 °C. De luchtvochtigheid mag maximaal 
85% zijn. Krachtige en constante ventilatie is essentieel. Tijdens het rijpen droogt de buitenlaag en kan er zelfs schimmel ontstaan. Deze beschermt het vlees aan de binnenkant, de 
culinaire „schat“, tegen bacterievorming.
De rijpingsduur is afhankelijk van de kwaliteit van het vlees en de grootte van het stuk. Doorgaans gaat men bij rundvlees uit van minstens vier weken. Maar het rijpen kan ook veel langer 
duren. In het algemeen geldt de volgende vuistregel: de eerste drie weken zijn van invloed op de zachtheid en smaak van het vlees, langere rijpingstijden hebben vooral gevolgen voor de 
smaakkwaliteit.

Als de gedroogde lagen na het rijpen royaal worden weggesneden, komt er een steak tevoorschijn die alles in zich heeft:
door de wateronttrekking tijdens het drogen aan de lucht is het vlees ongekend mals. Het is donkerrood van kleur en licht gemarmerd door het vet.

SMAAK HEEFT EEN PRIJS
In het algemeen geldt: wat lekker is, hoeft niet duur te zijn. Maar dit geldt niet voor drooggerijpt vlees. Tijdens het droog rijpen kan het vlees tot wel 40% aan gewicht verliezen. 
En bij het schoonsnijden van de gerijpte stukken gaat er nog meer gewicht verloren. Ook de lange bewaartijd eist zijn tol.

NORDCAP: PROFESSIONELE KWALITEIT VOOR HET BESTE VLEES TER WERELD
Dry aging is een complex procedé en door de langere opslagtijd is het ook kostenintensief. Daarom worden meestal alleen de allerbeste delen van het rund voor het droogrijpen 
geselecteerd. Dat maakt een betrouwbare technologie voor klimaatregeling des te belangrijker.
Als reactie op de dry aged-trend biedt NordCap sinds 2013 speciale vleesrijpkasten en -vitrines aan, waarin het vlees professioneel kan rijpen, bij exact gecontroleerde luchtvochtigheid, 
gelijkmatige circulatiekoeling en constante ventilatie. Onze rijpingssystemen onderscheiden zich door hun interieur met hangstangen en roosters en zijn met dichte of glazen deuren 
leverbaar. Glazen deuren bieden een mooie manier om de producten aan klanten te presenteren. Dit wekt de interesse bij klanten en biedt ze het vertrouwen dat het hier om een 
kwaliteitsproduct gaat.

DROOGGERIJPT RUNDVLEES: HET LEKKERSTE VLEES

EEN OUD PROCEDÉ HERONTDEKT
Volgens kenners en genieters is droog gerijpt, of 'dry aged', rundvlees het allerlekkerste vlees. Hoewel 'dry aging' als trend 
recent vanuit de VS naar ons is overgewaaid, is droog rijpen eigenlijk een procedé dat slagers al zeer lang toepassen, maar 
waaraan met de uitvinding van de vacuümverpakking begin twintigste eeuw een einde kwam.

DE BIJZONDERE SMAAK MAAKT HET VERSCHIL
Dry aged beef (langzaam droog gerijpt rundvlees) wordt steeds populairder. De reden daarvoor spreekt voor zich: de geweldige 
smaak. Bij de traditionele rijpingsmethode in een vacuümverpakking worden er melkzuurbacteriën gevormd die het vlees een 
metaalachtige smaak geven. Bij dry aging doet deze onaangename bijsmaak zich echter niet voor. De zuurstof in de lucht zet 
chemische processen in werking, die voor heel andere aroma´s zorgen: de geur en de smaak van een dry aged steak doen aan noten 
en verse boter denken.

constante temperatuur 
+2 tot max. +7°C

 

constante luchtvochtigheid 
tot ca. 85%
 

rijpingsduur 
min. 4 weken
 

constante ventilatie



FRS 900 RVS

FRS 900 G RVS

Vleesrijpkast serie FRS 900 RVS
naar keuze met een dichte deur of een glazen deur in verschillende varianten

FRS 900 RVS FRS 900 G RVS FRS 900 G-SP RVS
met dichte deur en  

2 x 4 hangstangen voor 
vlees

met glazen deur en 
2 x 4 hangstangen voor 

vlees

met glazen deur, 
1 x 4 hangstangen voor 
vlees en 4 draagroosters 

voor GN 2/1, RVS

bruto inhoud 900 l
netto inhoud 820 l

buiten (b x d x h) 740 x 1010 x 2070
binnen (b x d x h) 620 x 880 x 1480
diepte als deur geopend is 1700

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1182 W / 230 V
koelvermogen 506 W / VT -10 °C
koudemiddel R 134a
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +30 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 195 kg / 165 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 47490010000 474900200000 474900300000
verkoopprijs € 6.398,00 € 6.813,00 € 6.869,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
FRS 900 RVS OM zonder aggregaat 6.048,00
FRS 900 G RVS OM zonder aggregaat 6.418,00
FRS 900 G-SP RVS OM zonder aggregaat 6.748,00

• vleesrijpkast speciaal voor droog rijpen (Dry Aging), geschikt voor EN-bakken 600 x 800 mm
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301, binnenkant RVS 1.4301
• zelfsluitende dichte of glazen deur, greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s), de deur kan in de stand van 100° open 

blijven staan, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
• elektronische besturing met 10 programma's met 6 fasen om de gewenste temperatuur, vochtigheid en tijd in te  

stellen. De relatieve luchtvochtigheid kan worden ingesteld met een sonde en een stoomgenerator met een vrij te 
kiezen luchtvochtigheidsniveau van 30 tot 95%

• 4 voelers (voor de koelruimte, de verdamper, de condensator en de luchtvochtigheid) garanderen een probleemloze 
werking

• alarmmelding en geheugenfunctie als de deur geopend is, de ontdooiing defect is of de condensator vuil is
• incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
• stekkerklare versie: dooiwaterverdamping met heet gas en elektrische bijverwarming  

centraal gekoelde versie: alleen met elektrische dooiwaterverdamping, automatische ontdooiing
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• extra gecoate verdamperunit met een groot thermisch vermogen, verdampervrije binnenruimte
• de lucht wordt ververst door de automatisch gestuurde zuigventilator, de luchtverversing bedraagt tot 12 m³ / u, 

bij dit proces wordt de lucht ontvochtigd
• gecontroleerde luchtkoeling voor optimale prestaties en een gelijkmatige verdeling van het opgewekte microklimaat 

in de gehele koelzone
• FRS 900 CNS / 900 G RVS: standaard met 8 flexibele stangen voor vleeshaken op C-vormige rails (4 per plateau),  

geschikt voor het ophangen van vlees- en worstwaren, tot circa 6 kg per rail
• FRS 900 G-SP RVS: standaard met 4 flexibele stangen voor vleeshaken op C-vormige rails, geschikt voor het ophangen 

van vlees- en worstwaren, tot circa 6 kg per rail
• 4 stelvoeten van RVS (150 / 180 mm) 

 
Let op:het gebruik van een waterfilter is absoluut vereist (informatie: deel 9). 
Aanwijzing: een wateraansluiting met een 1/2 inch aansluiting en 3/4 inch schroef is vereist.

geldig vanaf 1-3-2018 NordCap Alle prijzen excl. btw 1/65
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VRIESKASTEN
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EFFICIËNTIE
Koel- & vrieskasten van Alpeninox verbruiken 
tot 65% minder energie dan vergelijkbare 
modellen van andere merken. 
Dit betekent voor u: lagere bedrijfskosten en 
een vermindering van uw CO2-voetafdruk.

PRESTATIE 
De innovatieve 'IQ Defrost4'-technologie en het 
nieuwe 'Airflow System' maken het mogelijk 
grote hoeveelheden levensmiddelen op te slaan 
onder een gecontroleerde continue temperatuur, 
die kan worden ingesteld op basis van het soort 
product dat wordt opgeslagen.

HYGIËNE EN SERVICE
De nieuwe modellen zijn onderhouds- en 
servicevriendelijk. Alpeninox heeft een reeks 
verbeteringen doorgevoerd waardoor u met 
deze koel- en vrieskasten in alle opzichten tijd 
en kosten uitspaart.

CAPACITEIT
Koel- & vrieskasten van Alpeninox combineren 
een compact design met een verhoogde 
capaciteit. De nieuwe opbouw biedt tot 10% 
meer opslagcapaciteit dan vergelijkbare 
modellen van andere merken!

ALPENINOX  
COMFORT LINE
Het comfort van het aanraakscherm:
door de overzichtelijke bediening zijn 
de ideale parameters snel in te stellen.

ALPENINOX  
PREMIUM LINE
De allernieuwste digitale technologie voor 
optimale conservering van levensmiddelen 
bij een minimaal energiegebruik.

ALPENINOX  
SUPER PREMIUM LINE
Het 'allerbeste' gepaard met innovatieve 
ontwikkelingen en een intuïtieve 
gebruikersinterface voor een 
optimaal rendement.
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Servicevriendelijk: 
onderhouds- en 

servicevriendelijke
condensator

LCD-touch-display:
5 vooraf ingestelde temperatuur- 

en luchtvochtigheidsfasen,
Turbo-Cooling-cyclus, voor als er 

warme goederen worden geplaatst

Slot:
voor maximale 

veiligheid

Binnenruimte:
met een diepgetrokken 

bodem en afgeronde hoeken 
voor gemakkelijk reinigen

Maximale flexibiliteit en stabiliteit: 
te monteren op rvs voeten, wielen, 

sokkel (naar keuze met lijst) of voeten 
met bodembevestiging

Energie-efficiënt koelsysteem: 
met energiezuinige compressor, 
uiterst efficiënte ventilator en 
grote verdamper 

Verdampervrije binnenruimte: 
op het apparaat gemonteerd koel-
systeem met speciale energie-efficiënte 
isolatie tussen de machine en de koelcel, 
voor een hoger opslagvolume

Led-binnenverlichting:
met heldere verlichting en 
een laag energieverbruik

IPX5, sproeidicht: 
ook geschikt voor reiniging met 
een hogedrukreiniger

Isolatie:  
van tot 75mm dik 
cyclopentaan hardschuim 
(HCFK- & CFK-vrij)

Speciale pakking 
volgens een 
driekamersysteem: 
om energieverlies 
tegen te gaan

Intelligent “Airflow”-systeem: 
automatische optimalisering van 

de luchtgeleiding (verticaal + 
horizontaal) op basis van de 

geplaatste goederen 

Gemakkelijk te reinigen: 
regaalstelling en 

luchtgeleidingsplaten zijn zonder 
gereedschap te verwijderen 

standaarduitvoering bij alle modellen 

uitvoering varieert binnen de modelseries

MET LIEFDE VOOR DETAIL
We willen onszelf voortdurend verbeteren, tot in het kleinste detail.
Zo bieden wij u eenvoudigere bediening, betere veiligheid en een hogere energie-efficiëntie.

HET BESTE VOOR ALLE TOEPASSINGEN
Alpeninox presenteert een uitgebreid assortiment technologisch geavanceerde oplossingen die zich onder onderscheiden door hun 
energiebesparende voordelen: drie lijnen die aan vrijwel alle behoeften voldoen en tal van combinatiemogelijkheden bieden.

CRIO Smart CRIO Tech CRIO Touch
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AT-TK 50 G

Tafelvriezer AT-TK 50 G

• stekkerklare tafelvriezer met statische koeling
• zelfsluitende glazen deur, slot
• mechanische besturing
• led-binnenverlichting met schakelaar aan de buitenzijde (achterzijde apparaat) 
• handmatige ontdooiing
• standaard met 2 in hoogte verstelbare roosters 
• 4 in hoogte verstelbare voeten

met statische koeling en glazen deur

AT-TK 50 G
met statische koeling en glazen deur

bruto inhoud 50 l
netto inhoud 48 l

buiten (b x d x h) 570 x 530 x 520
binnen (b x d x h) 450 x 420 x 380

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 154 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 45 g
energieverbruik 2,1 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -12 tot -24 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 39 kg / 34 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant gecoat aluminium

BEHUIZING

artikelnr. 43510121
verkoopprijs € 699,00 

BESTELINFORMATIE

NordCap 2/4 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw



TK 160 W

TK 160 CHR

Horeca vrieskast serie TK 160
met statische koeling en dichte deur, naar keuze in het wit of chroomstaal, geschikt voor onderbouw

TK 160 W TK 160 CHR
met statische koeling en een witte dichte 

deur, geschikt voor onder- en inbouw
met statische koeling en dichte deur van 

chroomstaal, geschikt voor onder- en inbouw

bruto inhoud 110 l
netto inhoud 105 l

buiten (b x d x h) 600 x 637 x 825
binnen (b x d x h) 429 x 396 x 680

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 124 W / 230 V
koelvermogen 153 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 110 g
energieverbruik 1,61 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB
beschermingsgraad IPX3, spatwaterdicht

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -24 °C bij 40 °C OT en 40 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 45 kg / 39 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal 
in het wit

deur van chroomstaal, zijkanten van slag- 
en stootvast gelakt plaatstaal in RAL 9006

binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 402729009 402729010
verkoopprijs € 1.112,00 € 1.121,00

BESTELINFORMATIE

• horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
• TK 160 W: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• TK 160 CHR: buitenkant met deur van chroomstaal, zijkanten van slag- en stootvast gelakt plaatstaal in RAL 9006
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• geschikt voor onderbouw door de onderbouwhoogte van 825 mm
• dichte deur, slot, greeplijst, magnetische deurrubbers, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie, 55 mm
• elektronische besturing met digitaal temperatuurdisplay, hoofdschakelaar in het bedieningspaneel
• handmatige ontdooiing
• IPX3, spatwaterdicht
• binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
• standaard met 3 vaste verdamperplaten 

 
Let op: 
Bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

NordCap 2/5
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TK 140 W

TK 140 I

Horeca vrieskast serie TK 140
met statische koeling en dichte deur, naar keuze in het wit of chroomstaal, geschikt voor onderbouw

TK 140 W TK 140 I
met statische koeling en dichte deur in het 

wit, geschikt voor onderbouw
met statische koeling en dichte deur van 
chroomstaal, geschikt voor onderbouw

bruto inhoud 143 l
netto inhoud 133 l

buiten (b x d x h) 600 x 615 x 830
binnen (b x d x h) 474 x 443 x 676

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 100 W / 230 V
koelvermogen 118 W / VT -23,3 °C
koudemiddel R 600a
energieverbruik 0,724 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -26 °C bij 38 °C OT en 60% RV
klimaatklasse ST (+16 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 42 kg / 40 kg 38 kg / 35 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal 
in het wit

slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal 
in het wit, met RVS deur

binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing, zonder naden waar vuil zich kan afzetten

BEHUIZING

artikelnr. 405314000 405314010
verkoopprijs € 682,00 € 836,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mand voor serie TK 140, wit gerilsaneerd, b x d x h in mm: 467 x 275 x 157 4059141697 27,00
mand voor serie TK 140, wit gerilsaneerd, b x d x h in mm: 467 x 435 x 138 4059141699 32,00

• horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
• TK 140 W: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• TK 140 I: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, met RVS deur 
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing, zonder naden waar vuil zich kan afzetten
• geschikt voor onderbouw
• dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• elektronische besturing, digitaal display, akoestische en optische alarmfunctie
• handmatige ontdooiing
• 4 vaste verdamperplaten, tot 24 kg belastbaar
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant 

 
Let op: 
Bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.
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Horeca vrieskast OBERSTDORF TK-2Z
met statische koeling en 2 laden met RVS panelen, geschikt voor onderbouw

OBERSTDORF TK-2Z
met statische koeling en 2 laden met RVS panelen, geschikt voor onderbouw

netto inhoud 138 l

buiten (b x d x h) 600 x 650 x 850
binnen (b x d x h) 500 x 467 x 670

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 165 W / 230 V
koelvermogen 159 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 200 g

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -21 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 70 kg / 62 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, laden met RVS panelen
binnenkant wit kunststof

BEHUIZING

artikelnr. 3082120002
verkoopprijs € 2.549,00

BESTELINFORMATIE

• horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant, laden met RVS panelen
• diepgetrokken binnencorpus, zonder naden waar vuil zich kan afzetten
• geschikt voor onderbouw door beluchting aan de voorkant
• Hoogte: 850 mm
• 2 laden met RVS panelen, robuuste stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), elk voor 20 kg verdeelde last,  

effectieve hoogte: bovenste lade 260 mm, onderste lade 290 mm  
(vanwege de compressortrap niet over de gehele diepte)

• elektronische besturing, digitaal display, akoestische en optische alarmfunctie
• handmatige ontdooiing
• afmetingen laden: boven b x d x h in mm: 450 x 450 x 260, onder b x d x h in mm: 450 x 280 x 290
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant 

 
Let op: 
Dit apparaat is bestemd voor inbouw of onderbouw, houdt rekening met voldoende beluchting.  
De bijpassende koelversie HAMBURG vindt u in deel 01.

OBERSTDORF 2 TK-2Z

NordCap 2/7
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TKU 201 G 
ideaal met de koelversie 
KU 201 G te combineren

Horeca vrieskast TKU 201 G
met statische koeling en een glazen deur

TKU 201 G
met statische koeling en een glazen deur

bruto inhoud 150 l
netto inhoud 119 l

buiten (b x d x h) 600 x 595 x 855
binnen (b x d x h) 484 x 470 x 620
diepte als deur geopend is 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 360 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 134a en R 404A / 75 g
energieverbruik 6,72 kWh / 24u
geluidsniveau 55 - 68 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -10 tot -20 °C
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 48 kg / 45 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 455464201
verkoopprijs € 1.279,00

BESTELINFORMATIE

• horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
• buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het wit
• diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• deur met isolerend glas, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s)
• energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• hoofdschakelaar in het bedieningspaneel, elektronische besturing, digitaal display
• standaard met 3 vaste verdamperroosters, b x d in mm: 410 x 480
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant 

 
Let op: 
bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.
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TKU 280-SL RVS

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 280-SL RVS
voor GN 1/1

TKU 280-SL RVS
voor GN 1/1

bruto inhoud 228 l
netto inhoud 215 l
Koelvolume 0,88 m³
capaciteit 18 bakken, GN 1/1

buiten (b x d x h) 510 x 700 x 2070
binnen (b x d x h) 350 x 550 x 1300
diepte als deur geopend is 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 401 W / 230 V
koelvermogen 273 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 350 g
energieverbruik 2161 kWh / jaar
energieklasse F
geluidsniveau 61 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -25 °C bij 43 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 126 kg / 110 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46711207001-0-J-P
verkoopprijs € 2.496,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting 4029990004 130,00
paar draagrails, 523 mm 46760901276 22,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 46746502003 40,00

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• binnenkant geschikt voor GN 1/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• speciaal voor kleinere ruimtes
• dichte deur, greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s), zelfsluitend, deur staat vanaf 90° vast,  

deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar (zie speciale toebehoren)
• energiebesparende isolatie, tot 75 mm
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
• onderhoudsvriendelijk koelaggregaat
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• standaard met 3 draagroosters voor GN 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 en 3 paar draagrails

NordCap 2/9
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TK 300

TK 300 G

TK 300 G-CP

Horeca vrieskast serie TK 300
naar keuze als model met een dichte deur, een deur met dubbel glas in een aluminium frame  
of een glazen deur en een reclamedisplay

TK 300 TK 300 G TK 300 G-CP
met statische koeling

en dichte deur
met statische koeling
en glazen deur met 

handgreep

met statische koeling en 
glazen deur met handgreep 

en reclamedisplay

bruto inhoud 300 l
netto inhoud 270 l

buiten (b x d x h) 595 x 640 x 1840 595 x 640 x 1840 595 x 640 x 1980
binnen (b x d x h) 470 x 440 x 1545
diepte als deur geopend is 1170

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 270 W / 230 V 570 W / 230 V 570 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 190 g
energieverbruik 3,25 kWh / 24u 12,5 kWh / 24u 12,5 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -14 tot -24 °C bij 30 °C OT  
en 60% RV -13 tot -23 °C bij 30 °C OT en 60 % RV

klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 86 kg / 80 kg 94 kg / 86 kg 97 kg / 89 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 43521300 43520300 43520350
verkoopprijs € 969,00 € 1.399,00 € 1.439,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
TK 300 T-L Deuraanslag links 969,00
TK 300 G T-L Deuraanslag links 1.399,00
TK 300 G-CP T-L Deuraanslag links 1.439,00

• horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• TK 300: dichte deur, slot, stevige metalen handgreep, magnetisch deurrubber, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• TK 300 G: deur van dubbel glas, slot, stevige metalen handgreep, met aluminium frame, magnetisch deurrubber, met 

ruitverwarming
• TK 300 G-CP: glazen deur, slot, stevige metalen handgreep, met aluminium frame, magnetisch deurrubber,  

met ruitverwarming, verlicht reclamedisplay
• heldere binnenverlichting, apart te schakelen
• energiebesparende isolatie, 40 mm
• handmatige ontdooiing, dooiwaterafvoer via afdichting aan de voorkant
• standaard met 6 vaste verdamperroosters, b x d in mm: 460 x 400, met tussenafstanden van 210 mm,  

elk met max. 30 kg te belasten
• TK 300 G / TK 300 G-CP: ventilator voor luchtcirculatie in het binnencompartiment
• 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste wielen (35 mm) achter 

 
Let op: 
ideaal als side-by-side-unit met de koelkastserie KU 380 te combineren.
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MF 180

Vrieskast met glazen deur MF 180

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• gelakt plaatstaal aan de buitenkant, aluminium deurframe
• gelakt plaatstaal van binnen
• glazen deur, slot, robuuste aluminium greeplijst, met aluminium frame-elementen aan de zijkanten
• energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• mechanische thermostaat aan de binnenkant
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• standaard met 5 draagroosters en 1 bodemrooster, wit gerilsaneerd, tot 16 kg belastbaar
• 2 zwenkwielen achter en 2 in hoogte verstelbare voeten aan de voorkant 

 
Let op: 
Ook als ideaal als side-by-side inzetbaar. 
Het bijpassende koelmodel M 180 vindt u in deel 01.

met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame

MF 180
met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame

bruto inhoud 310 l
netto inhoud 282 l

buiten (b x d x h) 600 x 595 x 1850
binnen (b x d x h) 495 x 420 x 1340
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 680 W / 230 V
koelvermogen 1273 W / VT -10 °C
koudemiddel R 290 of R 404A
energieverbruik 11,0 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -25 tot -16 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 90 kg / 87 kg
GEWICHT

buitenkant gelakt plaatstaal, aluminium deurframe
binnenkant gelakt plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 477851180
verkoopprijs € 2.059,00

BESTELINFORMATIE
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TKU 407

Horeca vrieskast TKU 407
met statische koeling en dichte deur in het wit

TKU 407
met statische koeling en dichte deur in het wit

bruto inhoud 344 l
netto inhoud 311 l

buiten (b x d x h) 600 x 600 x 1860
binnen (b x d x h) 494 x 475 x 1555
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 140 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 92 g
energieverbruik 627 kWh / jaar
energieklasse A
geluidsniveau 39 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -25 °C bij 25 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 83 kg / 80 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad

BEHUIZING

artikelnr. 477610344
verkoopprijs € 945,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
kleppenset voor TKU 407,  
bestaande uit 3 kleppen, 6 scharnieren en 12 schroeven 477610301 109,00

ladeset voor TKU 407, 
bestaande uit 5 laden om van onder naar boven aan te brengen,  
en een plat ijsvak

477610300 273,00

• horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad
• dichte deur, beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s), zelfsluitend, iets naar buiten gebogen design,  

voorziening voor een standaard hangslot linksonder
• binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• handmatige ontdooiing
• Super-Frost-functie
• standaard met 7 vaste verdamperplaten
• als optie met 5 uitneembare laden (speciale accessoires) 

 
Let op: 
dit model is met de koelkast KU 407 te combineren. 
 
Standaard zonder laden, deze zijn als speciale toebehoren verkrijgbaar 
(4 laden van 197 mm hoog, 1 onderste lade 166 mm hoog).
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TKU 407 G LED

Horeca vrieskast TKU 407 G LED
met circulatiekoeling, glazen deur en verlichting

TKU 407 G LED
met circulatiekoeling, glazen deur en led-verlichting

bruto inhoud 310 l
netto inhoud 282 l

buiten (b x d x h) 595 x 595 x 1850
binnen (b x d x h) 495 x 445 x 1340
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 680 W / 230 V
koudemiddel R 290 / 85 g (of R 404A)
energieverbruik 11 kWh / 24u
geluidsniveau 55 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -25 °C bij 25 °C OT en 60% RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 90 kg / 87 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad

BEHUIZING

artikelnr. 4771106861
verkoopprijs € 2.015,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemrooster voor TKU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 468 x 260 47706938031 18,00
draagrooster voor TKU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 468 x 420 47706938030 21,00
ombouwset voor deurdraairichting, voor TKU 407 G LED 4770-A1040020303 18,00

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad
• zelfsluitende glazen deur, beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s), voorziening voor  

een standaard hangslot, met aluminium frame en ruitverwarming
• energiezuinige led-binnenverlichting die geen warmte ontwikkelt
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 60 mm
• standaard met 5 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 468 x 420 en 1 bodemrooster, b x d in mm: 468 x 260 

 
Let op: 
dit model kan met de koelkasten KU 407-G en KU 407 2-G gecombineerd worden.
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TK 400 CHR

Vrieskast serie TK 400
statische koeling, met dichte deur, voor EN 600 x 400 mm

TK 400 W TK 400 CHR
statische koeling, met dichte deur, voor EN 600 x 400 mm

bruto inhoud 400 l

buiten (b x d x h) 703 x 620 x 1645 703 x 620 x 1755
binnen (b x d x h) 610 x 435 x 1450
diepte als deur geopend is 1310

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 510 W / 230 V 527 W / 230 V
koelvermogen 780 W / VT -29 °C 881 W / VT -29 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 240 g
energieverbruik 7,81 kWh / 24u 9,71 kWh / 24u
geluidsniveau 56 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -24 °C bij 38 °C OT en 60% RV
klimaatklasse ST (+16 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 95 kg / 75 kg 85 kg / 77 kg
GEWICHT

buitenkant plaatstaal, wit gelakt chroomstaal 1.4016

binnenkant diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen (HIPS), zonder naden waarin vuil 
zich kan afzetten

BEHUIZING

artikelnr. 402729037 402729033
verkoopprijs € 1.898,00 € 2.286,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing 402881457 1.217,00
HACCP/interfacepakket IR22 402880252 111,00
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting 402881527 79,00
paar draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 400 402880292 58,00
set loopwielen (2 stuks) waarvan een met rem 402880539 70,00

• horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
• geschikt voor EN bakken 600 x 400 mm
• TK 400 W: buitenkant plaatstaal, wit gelakt
• TK 400 CHR: buitenkant chroomstaal 1.4016
• diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen (HIPS), zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
• dichte deur, slot, greepopening, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie, 45 mm
• elektronische besturing, HACCP-controlefunctie en service-alarm
• dooiwateropvangbak, handmatige ontdooiing
• ribben om roosters in te plaatsen
• standaard met 4 vaste verdamperroosters
• TK 400 W: 2 stelvoeten (+30 mm) aan de voorkant en 2 zwenkwielen aan de achterkant
• TK 400 CHR: 4 in hoogte verstelbare stelvoeten (150/200 mm) 

 
Let op: 
deze modellen zijn niet geschikt voor EN bakken 600 x 400 mm!

TK 400 W
(vergelijkbare afbeelding)
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TKU 410 RVS

Horeca vrieskast TKU 410 RVS
met circulatiekoeling en dichte deur

TKU 410 RVS
met circulatiekoeling en dichte deur

bruto inhoud 318 l
netto inhoud 267 l

buiten (b x d x h) 600 x 600 x 1890
binnen (b x d x h) 480 x 465 x 1300

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 305 W / 230 V
koelvermogen 316 W / VT -25 °C
koudemiddel R 290
energieklasse F

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -20 °C bij 32 °C OT en 80 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 106 kg / 88 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710210001-0-J-P
verkoopprijs € 1.949,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
TKU 410 RVS SLOT met slot 2.019,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting 4029990004 130,00
paar draagrails 46760601785 19,00
draagrooster voor KU / TKU 410, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 472 x 465 46746502008 44,00

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• dichte deur, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar ( zie speciale toebehoren )
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
• elektronische besturing, compatibel met RS 485 interfaceset, HACCP-controlefunctie en service-alarm
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• RVS-verdampersysteem aan de achterkant van het apparaat dat de interne luchtcirculatie optimaliseert en  

energieverlies door de wanden tegengaat
• servicevriendelijke reiniging door afgeronde binnen- en buitenkanten  

en uitneembare geleiderails en draagroosters
• verdampervrije binnenruimte
• standaard met 3 draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 472 x 465 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS
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TKU 440 G-LED

Horeca vrieskast TKU 440 G-LED
met circulatiekoeling, een glazen deur en een verlicht reclamedisplay

TKU 440 G-LED
met circulatiekoeling, een glazen deur en een verlicht reclamedisplay

bruto inhoud 444 l
netto inhoud 412 l

buiten (b x d x h) 680 x 720 x 1990
binnen (b x d x h) 560 x 580 x 1270

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1000 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 95 g (of R 404A)
energieverbruik 11,57 kWh / 24u
geluidsniveau 48 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -12 tot -24 °C bij 32 °C OT en 50 % RV
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 156 kg / 143 kg
GEWICHT

buitenkant deurframe, displayrand en machinekap in het zwart,  
zijkanten van gecoat plaatstaal in het wit

binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 43522500
verkoopprijs € 2.153,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
draagrooster voor TKU 440 G-LED, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 550 x 470 4357190100009 22,00

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• buitenkant deurframe, displayrand en machinekap in het zwart, zijkanten in het wit
• binnenkant wit
• verlicht reclamedisplay
• deur met isolerend glas, slot, stevige metalen handgreep, verwisselbare magneetsluiting
• deurdraairichting rechts, ter plekke aan te passen
• energiezuinige led-binnenverlichting die geen warmte ontwikkelt, verlicht reclamedisplay, apart te schakelen
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• elektronische besturing aan de buitenkant in het frontpaneel
• automatische dooiwaterverdamping, automatische ontdooiing
• standaard met 5 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 550 x 470
• 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste wielen (35 mm) achter

NordCap 2/16 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw



TK 520 W

Horeca vrieskast TK 520 W
met statische koeling, in het wit

TK 520 W
met statische koeling, in het wit

bruto inhoud 513 l
netto inhoud 472 l

buiten (b x d x h) 750 x 760 x 1864
binnen (b x d x h) 607 x 560 x 1510
diepte als deur geopend is 1447

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 150 W / 230 V
koelvermogen 248 W / VT -23,3 °C
koudemiddel R 600a
energieverbruik 1,20 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -14 tot -28 °C bij 38 °C OT en 60% RV
klimaatklasse ST (+16 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 116 kg / 108 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 405352000
verkoopprijs € 1.957,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mand voor GG 5210 / 5260, groot, b x d x h in mm: 301x 372 x219 4057141791 24,00
mand voor GG 5210 / 5260, klein, b x d x h in mm: 301 x 542 x 168 4057112423 19,00

• horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie
• elektronische besturing, digitaal display, akoestische en optische alarmfunctie, aan de buitenkant in het frontpaneel
• handmatige ontdooiing
• drukcompensatieventiel voor maximale deurbedieningen
• binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
• standaard met 7 vaste verdamperroosters, tot 40 kg te belasten
• standaard met 10 manden, klein, wit gerilsaneerd, b x d x h in mm: 301 x 542 x 168
• 4 stelvoeten van RVS (150/180 mm)
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LF 750 W

Horeca vrieskast LF 750 W

• horeca vrieskast/ijsbewaarkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• binnenkant RVS
• dichte deur, greep opening, de deur staat vanaf 100° vast, zelfsluitend,
• deurdraairichting rechts, op aanvraag af fabriek aanpasbaar, het magnetisch deurrubber is zonder gereedschap  

te verwisselen
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
• elektronische besturing, digitaal display
• handmatige ontdooiing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• standaard met E-vormige draagrails om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te bevestigen
• met afvoer in de bodem aan de binnenkant
• standaard met 5 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650
• 4 stelvoeten

met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 schepijsbakken van 5 liter elk

LF 750 W
met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 schepijsbakken van  

5 liter elk

netto inhoud 475
capaciteit tot 40 x 5,0 l schepijsbakken

buiten (b x d x h) 720 x 860 x 1990
binnen (b x d x h) 560 x 678 x 1430
diepte als deur geopend is 1525

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 472 W / 230 V
koelvermogen 453 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 400 g
energieverbruik 3194 kWh / jaar
energieklasse E

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -20 °C 
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 151 kg / 140 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant RVS

BEHUIZING

artikelnr. 46711226611-0-0-0
verkoopprijs € 1.933,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
schepijsbakken 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, mat gepolijst 4877025150 39,00
schepijsbakken 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 4877130170 19,00
schepijsbakken 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, mat gepolijst 4877020120 19,00
schepijsbakken 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, mat gepolijst 4877025080 19,00
schepijsbakken 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, mat gepolijst 4877020150 28,00
schepijsbakken 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, mat gepolijst 4877025120 27,00
schepijsbakken 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 4877020170 31,00
GN-draagrooster 2/1 46746502004 49,00
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SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
schepijsbakken 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, mat gepolijst 4877025150 39,00
schepijsbakken 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 4877130170 19,00
schepijsbakken 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, mat gepolijst 4877020120 19,00
schepijsbakken 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, mat gepolijst 4877025080 19,00
schepijsbakken 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, mat gepolijst 4877020150 28,00
schepijsbakken 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, mat gepolijst 4877025120 27,00
schepijsbakken 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 4877020170 31,00
GN-draagrooster 2/1 46746502004 49,00

LF 720 INOX

Horeca vrieskast LF 720 INOX

• horeca vrieskast/ijsbewaarkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS
• binnenkant RVS
• dichte deur, greep opening, de deur staat vanaf 100° vast, zelfsluitend,
• deurdraairichting rechts, op aanvraag af fabriek aanpasbaar, het magnetisch deurrubber is zonder gereedschap  

te verwisselen
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
• elektronische besturing, digitaal display
• handmatige ontdooiing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• standaard met E-vormige draagrails om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te bevestigen
• met afvoer in de bodem aan de binnenkant
• standaard met 5 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650
• 4 stelvoeten

met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 schepijsbakken van 5 liter elk

LF 720 INOX
met circulatiekoeling, voor GN 2/1, 

geschikt voor ca. 40 schepijsbakken van 5 liter elk

netto inhoud 475 l
Inhoud (naar keuze) tot 40 x 5,0 l schepijsbakken

buiten (b x d x h) 720 x 860 x 1990
binnen (b x d x h) 560 x 678 x 1430
diepte als deur geopend is 1525

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 472 W / 230 V
koelvermogen 453 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 400 g
energieverbruik 3194 kWh / jaar
energieklasse E

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -20 °C 
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 151 kg / 140 kg
GEWICHT

buitenkant RVS
binnenkant RVS

BEHUIZING

artikelnr. 46711226601-0-0-0
verkoopprijs € 2.318,00

BESTELINFORMATIE
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Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 702 Comfort
voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

TKU 702 COMFORT TKU 702-Z COMFORT
voor GN 2/1, stekkerklaar voor GN 2/1, centraal gekoeld

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 505 W / 230 V 160 W / 230 V
koelvermogen 322 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 110 g Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd
energieverbruik * 2868 kWh / jaar
energieklasse * D
geluidsniveau 58 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C bij OT 43 °C en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV) T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 147 kg / 106 kg 120 kg / 102 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729044 R290 402729047
verkoopprijs € 2.949,00 € 2.559,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
TKU 702 Comfort 402729044 met koudemiddel R 404A 2.698,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

TKU 702 Comfort

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar of centraal gekoeld
• verdampervrije binnenruimte voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar, speciale pakking 

volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Smart-besturing, HACCP-controle
• TKU 702 Comfort: dooiwaterverdamping met heet gas, automatische ontdooiing
• TKU 702-Z Comfort: dooiwaterverdamping elektrisch, automatische ontdooiing  

met voorgeïnstalleerd R 452A expansieventiel voor aansluiting ter plekke
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)
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Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, 
digitale besturing. Temperatuur en 
ontdooiing worden met een druk op 
de knop bestuurd! 

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke 

knoppen volledig te bedienen:

PRG/MOTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET 
Instellen koeltemperatuur en 
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“ 
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur 
te verlagen



Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 702-G Comfort
voor GN 2/1, met glazen deur, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

bruto inhoud 670 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 330 W / 230 V
koudemiddel Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -20 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 105 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729128
verkoopprijs € 3.899,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

TKU 702-G Comfort

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar of centraal gekoeld 
• verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• glazen deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, tegen meerprijs aanpasbaar,  

speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Smart-besturing, HACCP-controle
• dooiwaterverdamping elektrisch, automatische ontdooiing
• expansieventiel R 452A voorgemonteerd, leidingen aan de onderkant naar buiten geleid,
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, 
digitale besturing. Temperatuur en 
ontdooiing worden met een druk op 
de knop bestuurd! 

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke 

knoppen volledig te bedienen:

PRG/MOTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET 
Instellen koeltemperatuur en 
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“ 
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur 
te verlagen

TKU 702-G-Z COMFORT
voor GN 2/1, centraal gekoeld, glazen deur
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Horeca vrieskast met circulatiekoeling serie TKU 702 Premium
voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

TKU 702 PREMIUM TKU 702-2 PREMIUM TKU 702-Z PREMIUM
voor GN 2/1, stekkerklaar,  

met dichte deur
voor GN 2/1, 

met 2 halve deuren
voor GN 2/1, centraal 

gekoeld, met dichte deur

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l 497 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 505 W / 230 V 505 W / 230 V 130 W / 230 V
koelvermogen 586 W / VT -30 °C 586W / VT -30 °C

koudemiddel / hoeveelheid R290 / 110 g R290 / 110 g
Expansieventiel  
R 452A voorgeïnstalleerd

energieverbruik * 2385 kWh / jaar 2526 kWh / jaar
energieklasse * D D
geluidsniveau 58 dB 58 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV) 5 (+40 °C OT en 40% RV) T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 106 kg 122 kg / 108 kg 122 kg / 102 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728646 R290 402728648 R290 402728649
verkoopprijs € 3.460,00 € 4.439,00 € 3.089,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
TKU 702 Premium 402728646 met koudemiddel R 404A 3.149,00
TKU 702-2 Premium 02728648 met koudemiddel R 404A 4.246,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar of centraal gekoeld
• verdampervrije binnenruimte geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• TKU 702 Premium / TKU 702-Z Premium: zelfsluitende dichte deur met 180°-opening
• TKU 702-2 Premium: 2 zelfsluitende dichte deuren met 180°-opening
• slot, greeplijst, deurdraairichting rechts, aanpasbaar,  

speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Tech-displaybesturing, HACCP-controlefunctie via akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
• TKU 702 Premium / TKU 702-2 Premium: dooiwaterverdamping met heet gas, ontdooiing naar behoefte via  

"Frost Watch Control" met 3 sensoren, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend 
en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd

• TKU 702-Z Premium: dooiwaterverdamping elektrisch  
verdamper met expansieventiel R 452A, leidingen in het installatiecompartiment geleid 

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

TKU 702-2 Premium

TKU 702 Premium

NordCap 2/22 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw



bereik -15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV) 5 (+40 °C OT en 40% RV) T (+16 tot +43 °C)

TKU 703 Premium

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 703 Premium

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenruimte voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar, speciale pakking 

volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 90 mm dik
• Crio-Tech-displaybesturing, HACCP-controlefunctie via akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
• dooiwaterverdamping met heet gas, ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren, de ontdooicycli 

worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 

apparaat worden geplaatst
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

voor GN 2/1, stekkerklaar

TKU 703 PREMIUM
voor GN 2/1, stekkerklaar

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 740 x 885 x 2080
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1507

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 505 W / 230 V
koelvermogen 586 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 110 g
energieverbruik 1630 kWh / jaar
energieklasse C

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 106 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728884
verkoopprijs € 3.635,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

De nieuwste generatie digitale, 
elektronische technologie voor 
koelapparaten.  

Groot digitaal display, goed af te lezen.
 
Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 

Drie sensoren voor continue controle van: 
buitentemperatuur, binnentemperatuur 
en condensatorwerking. 
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Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 702-G Premium
voor GN 2/1, met glazen deur, centraal gekoeld

TKU 702-G-Z PREMIUM
voor GN 2/1, centraal gekoeld, glazen deur

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 100 W / 230 V
koudemiddel Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 105 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728845
verkoopprijs € 4.525,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

TKU 702-G Premium

• TKU 702-G-Z Premium: horeca vrieskast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
• verdampervrije binnenruimte voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• glazen deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar, speciale pakking 

volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
• aan de achterkant aangebrachte binnenverlichting en energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Tech-displaybesturing, HACCP-controlefunctie via akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 

de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• met voorgemonteerd expansieventiel R 452A, leidingen aan de onderkant naar buiten geleid
• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 

apparaat worden geplaatst
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)
  
 Let op: een stekkerklare versie met glazen deur en verbeterde waarden zal binnenkort gepresenteerd worden  
 op www.nordcap.nl

De nieuwste generatie digitale, 
elektronische technologie voor 
koelapparaten.  

Groot digitaal display, goed af te lezen.
 
Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 

Drie sensoren voor continue controle van: 
buitentemperatuur, binnentemperatuur 
en condensatorwerking. 
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Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 702 Super Premium
voor GN 2/1, stekkerklaar

TKU 702 SUPER PREMIUM
voor GN 2/1, stekkerklaar

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 490 W / 230 V
koelvermogen 586 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 115 g
energieverbruik * 1871 kWh / jaar
energieklasse * C

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 106 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728575 R290
verkoopprijs € 5.659,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
TKU 702 Super Premium R290 met koudemiddel R 404A 5.045,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

TKU 702 Super Premium

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenruimte geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om 

energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
• lcd-aanraakscherm, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controle-

functie met akoestische en visuele alarmen, USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, spuitwaterdicht, 
IPX5, incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens

• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 
de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en 

de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Het innovatieve LCD-touchscreen is 
gemakkelijk te bedienen en goed af 
te lezen. U geeft de categorie levens-
middelen aan en de nieuwe CRIO Touch 
bewaart uw levensmiddelen onder 
optimale condities 

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen 
(categorie, handmatig, instellingen en HAC-
CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen 
en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 
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TKU 703 Super Premium

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 703 Super Premium

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verdampervrije binnenruimte geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om 

energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
• lcd-aanraakscherm, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controle-

functie met akoestische en visuele alarmen, USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, spuitwaterdicht, 
IPX5, incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens

• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 
de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 
apparaat worden geplaatst

• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

voor GN 2/1, stekkerklaar

TKU 703 SUPER PREMIUM
voor GN 2/1, stekkerklaar

bruto inhoud 670 l
netto inhoud 503 l

buiten (b x d x h) 740 x 885 x 2080
binnen (b x d x h) 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1507

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 490 W / 230 V
koelvermogen 586 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 115 g
energieverbruik 1630 kWh / jaar
energieklasse C

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 122 kg / 106 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728889
verkoopprijs € 5.685,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

Het innovatieve LCD-touchscreen is 
gemakkelijk te bedienen en goed af 
te lezen. U geeft de categorie levens-
middelen aan en de nieuwe CRIO Touch 
bewaart uw levensmiddelen onder 
optimale condities 

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen 
(categorie, handmatig, instellingen en HAC-
CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen 
en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 
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Horeca vrieskast met circulatiekoeling serie TKU 1402 Comfort
voor GN 2/1, met dichte deuren, stekkerklaar of centraal gekoeld

TKU 1402 COMFORT TKU 1402-Z COMFORT
voor GN 2/1, stekkerklaar voor GN 2/1, centraal gekoeld

bruto inhoud 1430 l
netto inhoud 1135 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 2 x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 700 W / 230 V
koelvermogen 833W / VT -30 °C 751 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 145 g Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd
energieverbruik * 4314 kWh / jaar
energieklasse D
geluidsniveau 60,5 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV) T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 230 kg / 210 kg 185 kg / 165 kg
GEWICHT

buitenkant zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729054 R290 402729122
verkoopprijs € 5.558,00 € 4.940,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
TKU 1402 Comfort 402729054 met koudemiddel R 404A 4.940,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar of centraal gekoeld
• verdampervrije binnenruimte geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• TKU 1402 Comfort / 1402-Z Comfort: 2 zelfsluitende dichte deuren met 180°-opening
• slot, greeplijst, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Smart-besturing, digitaal display, HACCP-controle
• TKU 1402 Comfort / 1402-G Comfort: automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energie- 

besparend heet gas
• TKU 1402-Z Comfort: met voorgeïnstalleerd R 452A expansieventiel voor aansluiting ter plekke, 

dooiwaterverdamping elektrisch, automatische ontdooiing
• diepgetrokken binnenbehuizing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• TKU 1402 Comfort: op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de 

machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm) 

 
Let op: een stekkerklare versie met glazen deur en verbeterde waarden zal binnenkort gepresenteerd worden  
op www.nordcap.nl

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, 
digitale besturing. Temperatuur en 
ontdooiing worden met een druk op 
de knop bestuurd! 

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke 

knoppen volledig te bedienen:

PRG/MOTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET 
Instellen koeltemperatuur en 
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“ 
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur 
te verlagen

TKU 1402 Comfort
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TKU 1402 Premium

Horeca vrieskast met circulatiekoeling serie TKU 1402 Premium
voor GN 2/1, met dichte deuren, stekkerklaar of centraal gekoeld

TKU 1402 PREMIUM TKU 1402-Z PREMIUM
voor GN 2/1, stekkerklaar voor GN 2/1, centraal gekoeld

bruto inhoud 1430 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 2 x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 700 W / 230 V 260 W / 230 V
koelvermogen 833 W / VT -30 °C 1110 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 145 g Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 4314 kWh / jaar 9,0 kWh / 24u
energieklasse D
geluidsniveau 60 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV) T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 230 kg / 210 kg 210 kg / 190 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728655 R290 402728695
verkoopprijs € 5.767,00 € 5.232,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
TKU 1402 Premium R290 met koudemiddel R 404A 5.232,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar of centraal gekoeld
• binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• TKU 1402 Premium / TKU 1402-Z Premium: 2 zelfsluitende dichte deuren met 180°-opening
• slot, greeplijst, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
• Crio-Tech-displaybesturing, HACCP-controlefunctie via akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 

de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• TKU 1402-Z Premium: met expansieventiel R 452A 
• binnenkant met afgeronde hoeken en een geïntegreerde afvoer in de bodem
• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 

apparaat worden geplaatst
• diepgetrokken binnenbehuizing
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• TKU 1402 Premium: energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor met op het apparaat gemon-

teerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm) 

 
Let op: een stekkerklare versie met glazen deur en verbeterde waarden zal binnenkort gepresenteerd worden  
op www.nordcap.nl

De nieuwste generatie digitale, 
elektronische technologie voor 
koelapparaten.  

Groot digitaal display, goed af te lezen.
 
Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 

Drie sensoren voor continue controle van: 
buitentemperatuur, binnentemperatuur 
en condensatorwerking. 
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Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 1402 Super Premium
voor GN 2/1

TKU 1402 SUPER PREMIUM
voor GN 2/1

bruto inhoud 1430 l
netto inhoud 1135 l

buiten (b x d x h) 1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h) 2 x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 700 W / 230 V
koelvermogen 833 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 145 g
energieverbruik 4314 kWh / jaar
energieklasse D

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 190 kg / 170 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728625 R290
verkoopprijs € 7.985,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN artikelnr. uitvoering prijs (€)
TKU 1402 Super Premium 402728625 met koudemiddel R 404A 7.278,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

TKU 1402 Super Premium

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor sokkelmontage
• 2 zelfsluitende dichte deuren met 180°-opening, 
• slot, greeplijst, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
• lcd-aanraakscherm, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controle-

functie met akoestische en visuele alarmen, USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, spuitwaterdicht, 
IPX5, incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens

• ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, 
de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor 
geoptimaliseerd

• verdampervrije binnenruimte in een hygiëne-uitvoering met afgeronde hoeken en een diepgetrokken bodem
• geïntegreerde afvoer in de bodem
• intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 

apparaat worden geplaatst
• gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
• uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
• energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
• op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
• standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
• 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Het innovatieve LCD-touchscreen is 
gemakkelijk te bedienen en goed af 
te lezen. U geeft de categorie levens-
middelen aan en de nieuwe CRIO Touch 
bewaart uw levensmiddelen onder 
optimale condities 

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen 
(categorie, handmatig, instellingen en HAC-
CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen 
en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, 
wordt de alarmcode op het display getoond 
en volgt er een akoestisch signaal. 
Het akoestische alarm blijft geactiveerd 
tot de gebruiker het uitschakelt. 
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR COMFORT, PREMIUM EN SUPER 
PREMIUM
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ARTIKEL-
NUMMER PRIJS (€)

draadmand voor GN 1/1-150, gerilsaneerd o o o o o o o o o o o o o o o 402881043 39,00
printer voor HACCP-basisversie,  
voor apparaten met digitale besturing o o o o o o o o - - o o o o - 402881457 1.217,00

hangstangen voor vlees voor serie 702 / 1402 (1 sectie) o o o o o o o o o o o o o o o 402881019 244,00
HACCP/interfacepakket IR22 o o o o o o o o - - o o o o - 402880252 111,00
HACCP-rapportprinter basisversie - - - - - - - - o o - - - - o 402881532 1.381,00
paar RVS-draagrails voor serie 702 / 1402 o o o o o o o o o o o o o o o 402881021 24,00
pedaal om de deur te openen voor serie 1402 - - - - - - - - - - o o o o o 402881033 195,00
pedaal om de deur te openen voor serie 702 o o o o o o o o o o - - - - - 402880324 49,00
set zwenkwielen (4), waarvan 2 geremd o o o o o o o o o o - - - - - 402881002 275,00
set zwenkwielen (6), waarvan 2 geremd - - - - - - - - - - o o o o o 402880340 161,00
draagrooster voor serie 702 / 1402, voor GN 2/1, grijs 
gerilsaneerd b x d in mm: 530 x 650 o o o o o o o o o o o o o o o 402881004 28,00

draagrooster voor serie 702 en 1402, voor GN 2/1, RVS, 
b x d in mm: 530 x 650 o o o o o o o o o o o o o o o 402881016 73,00

NordCap 2/30 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw



Horeca circulatievrieskast serie BLIZZARD
stekkerklaar, met 1, 2 of 3 glazen deuren

BLIZZARD 1P RV/TB BLIZZARD 2P RV/TB BLIZZARD 3P RV/TB
met 1 glazen deur met 2 glazen deuren met 3 glazen deuren

bruto inhoud 526 l 1166 l 1807 l
netto inhoud 350 l 790 l 1200 l
Schapruimte 5 x draagrooster, verzinkt 10 x draagrooster, verzinkt 15 x draagrooster, verzinkt

buiten (b x d x h) 670 x 885 x 2071 1340 x 885 x 2071 2010 x 885 x 2071
binnen (b x d x h) 547 x 480 x 1445 1216 x 480 x 1445 1883 x 480 x 1445

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1000 W / 230 V 2000 W / 230 V 3000 W / 230 V
koudemiddel R 290
energieverbruik 9,9 kWh / 24u 21,4 kWh / 24u 34,5 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -18 °C bij 25 °C OT en 30 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 195 kg / 170 kg 340 kg / 310 kg 540 kg / 490 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zilver
binnenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit

BEHUIZING

artikelnr. 453800000004 453800000005 453800000006
verkoopprijs € 3.669,00 € 6.554,00 € 9.776,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
set prijsrails, 12 stuks 453990900001 78,00
set prijsrails, 18 stuks 453990900002 111,00
set prijsrails, 6 stuks 453990900000 42,00

BLIZZARD 1P RV/TB

BLIZZARD 2P RV/TB

BLIZZARD 2P RV/TB 
Toepassingsvoorbeeld

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zilver aan de buitenkant
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant
• BLIZZARD 2P RV/TB: met 2 hermetische compressoren
• BLIZZARD 3P RV/TB: met 3 hermetische compressoren
• BLIZZARD 1P RV/TB: zelfsluitende glazen deur
• BLIZZARD 2P RV/TB: 2 zelfsluitende glazen deuren
• BLIZZARD 3P RV/TB: 3 zelfsluitende glazen deuren
• greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s), anti-condens dubbele beglazing met een aluminium frame,  

deurruitverwarming
• horizontaal en verticaal gemonteerde energiezuinige led-binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische thermostaat en ontdooischakelaar boven het frontpaneel gemonteerd,  

servicevriendelijk geconfigureerde machine
• automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
• BLIZZARD 1P RV/TB: standaard met 5 draagroosters, als optie met een prijsrail uit te voeren
• BLIZZARD 2P RV/TB: standaard met 10 draagroosters, als optie met een prijsrail uit te voeren
• BLIZZARD 3P RV/TB: standaard met 15 draagroosters, als optie met een prijsrail uit te voeren
• 4 stelvoeten
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TKU 980 G-LED

Horeca vrieskast TKU 980 G-LED
met circulatiekoeling, twee glazen deuren en een verlicht reclamedisplay

TKU 980 G-LED
met circulatiekoeling, twee glazen deuren en een verlicht reclamedisplay

bruto inhoud 984 l
netto inhoud 930 l

buiten (b x d x h) 1370 x 720 x 1990
binnen (b x d x h) 1250 x 580 x 1270

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1100 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 150 g (of R 404A)
energieverbruik 15,83 kWh / 24u
geluidsniveau 48 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -12 tot -24 °C bij 32 °C OT en 50 % RV
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 242 kg / 227 kg
GEWICHT

buitenkant deurframe, displayrand en machinekap in het zwart,  
zijkanten van gecoat plaatstaal in het wit

binnenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit

BEHUIZING

artikelnr. 435250001
verkoopprijs € 3.399,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
draagrooster voor TKU 980 G-LED, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 620 x 460 4357190100073 22,00
draagroosterhouder, 4 stuks nodig per rooster 4357190100010 3,00

• horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• verlicht reclamedisplay, apart te schakelen
• buitenkant deurframe, displayrand en machinekap in het zwart, zijkanten in het wit
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant
• 2 draaideuren, slot, stevige metalen handgreep, verwisselbare magneetsluiting
• energiezuinige led-binnenverlichting die geen warmte ontwikkelt
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• elektronische besturing aan de buitenkant in het frontpaneel
• automatische ontdooiing
• standaard met 10 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 620 x 460 en 40 draagroosterhouders 

(4 stuks nodig per rooster)
• 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste wielen (35 mm) achter
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Inrijvrieskast ETKU 1200 RVS
voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

ETKU 1200 RVS ETKU 1200-Z RVS
voor GN 2/1, stekkerklaar voor GN 2/1, centraal gekoeld

bruto inhoud 1200 l

buiten (b x d x h) 880 x 1070 x 2300 800 x 1070 x 2300
binnen (b x d x h) 740 x 920 x 1880

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 955 W / 230 V 650 W / 230 V
koelvermogen 572 W / VT -23,3 °C 715 W / VT -23,3 °C
koudemiddel R 404A Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -20 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 270 kg / 250 kg 250 kg / 230 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 474120003 474120004
verkoopprijs € 7.766,00 € 7.368,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
inrijregaalwagen 180 - 1E, 1-delig voor GN 2/1, GN 1/1 
met 18 paar U-vormige draagrails, kantelbeveiliging en  
aan bijde zijden een doorschuifbeveiliging, b x d x h in mm: 588 x 679 x 1641

42749688040601 799,00

• inrijvrieskast, stekkerklaar of centraal gekoeld
• voor rolwagens GN 2/1, EN 600 x 400 mm of EN 600 x 800 mm (niet meegeleverd)
• aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
• binnenkant RVS 1.4301
• behuizing uit één stuk
• dichte deur met slot
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• ETKU 1200-Z RVS: expansieventiel R 404A voorgemonteerd, leidingen aan de onderkant naar buiten geleid
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• geïsoleerde bodem van RVS 1.4301, 50 mm dik
• interne schokdempers aan de achterwand en in de deur van robuuste kunststof aan de zijkanten van RVS 1.4301

ETKU 1200 RVS
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BTK 500

BTK 500
voor EN 600 x 400 mm

bruto inhoud 491 l
netto inhoud 467 l
Inhoud (naar keuze) 10 EN bakken / schalen 600 x 400 x 20 mm

buiten (b x d x h) 750 x 730 x 1640
binnen (b x d x h) 600 x 540 x 1410

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 305 W / 230 V
koelvermogen 433 W / VT -23,3 °C
koudemiddel R 290
energieverbruik 1,68 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -9 tot -26 °C bij 32 °C OT en 60% RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 94 kg / 88 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 4051401001
verkoopprijs € 1.989,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
draagrail links voor BTK 500 en BKU 500 W, RVS 4059452675 32,00
draagrail rechts voor BTK 500 en BKU 500 W, RVS 4059452673 32,00

Bakkersnorm vrieskast BTK 500
voor EN 600 x 400 mm

• bakkersnorm vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
• geschikt voor maximaal 22 EN bakken 600 x 400 mm
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
• dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• mechanische besturing, digitaal display
• handmatige ontdooiing
• standaard met 10 paar RVS-draagrails (max. belasting 60 kg) voor EN bakken 600 x 400 mm
• 4 stelvoeten (+25 mm) 

 

NordCap 2/34 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw



BWLF 600 EN1

binnenkant

BWLF 900-PLUS EN2

Bakkersnorm vrieskast serie BWLF 600
afhankelijk van het model voor EN 600 x 800 mm en/of EN 600 x 400 mm

BWLF 600 EN1 BWLF 900 EN2 BWLF 900-PLUS EN2
voor EN 600 x 400 mm voor EN 600 x 800 mm 

en EN 600 x 400 mm
met snelvriesfunctie 

tot -30 °C, 
voor EN 600 x 800 mm 
en EN 600 x 400 mm

bruto inhoud 600 l 900 l 900 l
netto inhoud 340 l 680 l 680 l

Inhoud (naar keuze) 20 bakken 
EN 600 x 400 x 20 mm

40 bakken, EN 600 x 400 x 20 mm
20 bakken, EN 600 x 800 mm

buiten (b x d x h) 740 x 730 x 2070 740 x 1015 x 2070 740 x 1015 x 2070
binnen (b x d x h) 620 x 600 x 1480 620 x 880 x 1480 620 x 880 x 1480
diepte als deur geopend is 1420 1700 1700

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 709 W / 230 V 955 W / 230 V 1800 W / 230 V
koelvermogen 630 W / VT -23 °C 848 W / VT -23 °C 1480 W / VT -23 °C
koudemiddel R 404A
energieverbruik 2336 kWh / jaar 3532 kWh / jaar 5515 kWh / jaar
energieklasse D D G
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -5 tot -25 °C  
bij 43 °C OT en 60 % RV

-5 tot -30 °C  
bij 43 °C OT en 60 % RV

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 172 kg / 143 kg 230 kg / 195 kg 240 kg / 205 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 474600400201 474600800201 474600800301
verkoopprijs € 3.779,00 € 4.347,00 € 5.467,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
BWLF 600 EN1 OM zonder aggregaat 3.673,00
BWLF 900 EN2 OM zonder aggregaat 4.109,00
BWLF 900-PLUS EN2 OM zonder aggregaat 5.214,00

• bewaarkast voor banketbakkersproducten, met circulatiekoeling, stekkerklaar
• BWLF 600 EN1: voor 20 EN bakken 600 x 400 mm
• BWLF 900 EN2 / BWLF 900-PLUS EN2: passend voor 20 EN bakken 600 x 800 mm, resp. 40 x 600 x 400 mm
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• zelfsluitende dichte deur, de deur staat vanaf 90° vast, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar, slot, 

greeplijst
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing
• BWLF 900-PLUS EN2: snelvriesfunctie tot -30°C
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• extra gecoate verdamper
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• 4 in hoogte verstelbare ronde poten van RVS (van 145 tot 205 mm te verstellen)

NordCap 2/35
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Contramonsterkast RGS 120
met 6 RVS systeembakken en 120 monsterbakjes

RGS 120
met 6 RVS systeembakken en 120 monsterbakjes

bruto inhoud 70 l

buiten (b x d x h) 553 x 624 x 631
diepte als deur geopend is 1129

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 90 W / 230 V
koelvermogen 86 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 39 g
energieverbruik 0,35 kWh / 24u
geluidsniveau 39 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -7 tot -20 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 33 kg / 31 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het zilver
binnenkant kunststof in het wit (RAL 9003)

BEHUIZING

artikelnr. 405508120
verkoopprijs € 1.288,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
monsterbakje 0,125 l, hoogte 68 mm, Ø 60 mm 4059910730 2,00
labelset met weekdagen, compleet 4059910740 3,00

RGS 120
incl. contramonsterunit, 

6 systeembakken en 120 monsterbakjes

RGS 120

• contramonsterkast met statische koeling, stekkerklaar
• buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het zilver
• binnenkant wit kunststof (RAL 9003)
• dichte deur, greepopening, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• elektronische besturing, digitaal display aan de buitenkant in het frontpaneel, alarmfunctie
• handmatige ontdooiing
• diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
• standaard met 3 RVS systeembakken voor 15 monsterbakjes à 0,125 l, b x d x h in mm: 410 x 250 x 50  

en 3 RVS systeembakken voor 25 monsterbakjes à 0,125 l, b x d x h in mm: 410 x 380 x 50  
en 120 monsterbakjes à 0,125 l, h x Ø in mm: 68 x 60

• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
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RGS 208

Contramonsterkast RGS 208
met 8 RVS systeembakken en 160 monsterbakjes

RGS 208
met 8 RVS systeembakken en 160 monsterbakjes

bruto inhoud 190 l

buiten (b x d x h) 600 x 632 x 1250
binnen (b x d x h) 418 x 412 x 993

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 90 W / 230 V
koelvermogen 103 W / VT -23 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 60 g
energieverbruik 0,86 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -28 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 57 kg / 51 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant kunststof in het wit (RAL 9003)

BEHUIZING

artikelnr. 4055208399
verkoopprijs € 2.026,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
monsterbakje 0,125 l, hoogte 68 mm, Ø 60 mm 4059910730 2,00
labelset met weekdagen, compleet 4059910740 3,00

• contramonsterkast met statische koeling, stekkerklaar
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• binnenkant wit kunststof (RAL 9003)
• dichte deur, beugelgreep, verwisselbare magneetsluiting, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• elektronische besturing, digitaal display aan de buitenkant in het frontpaneel, akoestische en optische alarmfunctie
• handmatige ontdooiing
• diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
• standaard met 8 RVS systeembakken voor 20 monsterbakjes à 0,125 l, b x d x h in mm: 410 x 310 x 50  

en 160 monsterbakjes à 0,125 l, h x Ø in mm: 68 x 60
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
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SNELKOELER / SHOCKFROSTER

Toebehoren
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Snelkoelers/
Shockfroster 

Multifuctionele 
apparaten serie Genius
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Cryogeen-Shockfroster 3 / 23
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Cryogeen-Shockfroster
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Snelkoelen of Shockfrosten?
Klanten hebben allerlei vragen: wat is de capaciteit in kg, hoeveel ruimte 
is er voor GN-bakken en hoe wordt een snelkoeler in de keukenpraktijk 
daadwerkelijk ingezet? DIN-, UK- of NF-norm? Als u ook vragen hebt 
over deze product-categorie, is Carsten Hülsmann, onze productmanager 
voor Cook & Chill, u graag van dienst!  

Contact:

Carsten Hülsmann mobiel: +49 173 85 64 994
E-Mail: carsten.huelsmann@nordcap.de

Snelkoelers / shockfrosters

3  / 6

Multifunctionele
apparaten serie GENIUS

3 / 18
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SNELKOELEN – 
ONGEKENDE VERSHEID & PRODUCTIVITEIT

VERSHEID
Snelkoelen is het tot een temperatuur van minder dan 10 °C afkoelen van hete, versbereide 
gerechten. Direct na het garen verliezen levensmiddelen nog heel veel vocht.  Onmiddellijk 
snelkoelen stopt het nagaren en stelt daarmee vooral de zintuiglijke kwaliteit van de gerechten 
zeker: consistentie, kleur en aroma blijven behouden. Gerechten moeten daarom direct na het 
garen in de snelkoeler worden geplaatst.

PRODUCTIVITEIT
Nadat de kwaliteit zeker is gesteld en het levensmiddel niet meer kokendheet is, begint de 
tweede fase van het snelkoelen. Nu wordt de hygiëne in het product verbeterd. De gerechten 
blijven in de snelkoeler en het kritische temperatuurbereik van 65 °C tot 10 °C wordt duidelijk 
sneller doorlopen dan bij langzaam afkoelen in de koelkast. Door de verbeterde hygiëne zijn de 
snel afgekoelde producten aanzienlijk langer houdbaar. De af te koelen producten blijven ten 
minste zo lang in de snelkoeler tot ze tot een kerntemperatuur van minder dan 10 °C zijn 
afgekoeld.
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--------------------------------------------------- u

uu EERSTE GEVAAR --------------------------------------------------- u

u uTWEEDE GEVAAR --------------------------------------------------- u

u uDERDE GEVAAR

NAGAREN

VOCHTVERLIES

GROEI VAN
MICRO-ORGANISMEN

GEVAREN VOOR DE VERSHEID

100 °C

65 °C

10 °C

3 °C

-18 °C

0 °Cu

Nagaren verandert de verse smaak.
Snelkoelen zorgt voor optimale 
kwaliteit.

Direct na het garen verliezen gerechten 
veel van hun vocht. Door snelkoelen 
stopt de gewichtsafname.

Tussen 65 en 10 °C kunnen bacteriën zich 
snel vermeerderen. Snelkoelen vertraagt 
dit proces aanzienlijk en zorgt voor een 
duidelijk langere houdbaarheid.

Snelkoelen verbetert het gebruik van producten en helpt de keukenorganisatie te optimaliseren!
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SNELKOELEN – 
ONGEKENDE VERSHEID & PRODUCTIVITEIT

VERSHEID
Snelkoelen is het tot een temperatuur van minder dan 10 °C afkoelen van hete, versbereide 
gerechten. Direct na het garen verliezen levensmiddelen nog heel veel vocht.  Onmiddellijk 
snelkoelen stopt het nagaren en stelt daarmee vooral de zintuiglijke kwaliteit van de gerechten 
zeker: consistentie, kleur en aroma blijven behouden. Gerechten moeten daarom direct na het 
garen in de snelkoeler worden geplaatst.

PRODUCTIVITEIT
Nadat de kwaliteit zeker is gesteld en het levensmiddel niet meer kokendheet is, begint de 
tweede fase van het snelkoelen. Nu wordt de hygiëne in het product verbeterd. De gerechten 
blijven in de snelkoeler en het kritische temperatuurbereik van 65 °C tot 10 °C wordt duidelijk 
sneller doorlopen dan bij langzaam afkoelen in de koelkast. Door de verbeterde hygiëne zijn de 
snel afgekoelde producten aanzienlijk langer houdbaar. De af te koelen producten blijven ten 
minste zo lang in de snelkoeler tot ze tot een kerntemperatuur van minder dan 10 °C zijn 
afgekoeld.
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--------------------------------------------------- u

uu EERSTE GEVAAR --------------------------------------------------- u

u uTWEEDE GEVAAR --------------------------------------------------- u

u uDERDE GEVAAR

NAGAREN

VOCHTVERLIES

GROEI VAN
MICRO-ORGANISMEN

GEVAREN VOOR DE VERSHEID

100 °C

65 °C

10 °C

3 °C

-18 °C

0 °Cu

Nagaren verandert de verse smaak.
Snelkoelen zorgt voor optimale 
kwaliteit.

Direct na het garen verliezen gerechten 
veel van hun vocht. Door snelkoelen 
stopt de gewichtsafname.

Tussen 65 en 10 °C kunnen bacteriën zich 
snel vermeerderen. Snelkoelen vertraagt 
dit proces aanzienlijk en zorgt voor een 
duidelijk langere houdbaarheid.

Snelkoelen verbetert het gebruik van producten en helpt de keukenorganisatie te optimaliseren!
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SHOCKFROSTEN – 
ONGEKENDE KWALITEIT & HOUDBAARHEID

GEOPTIMALISEERD PRODUCTGEBRUIK
Shockfrosten betekent levensmiddelen zeer snel invriezen. In het shockfrostprogramma werken 
onze shockfrosters met temperaturen tot -40 °C en een krachtige luchtcirculatie. De invriestijd 
wordt hierdoor drastisch korter. Het water dat zich in het product bevindt, krijgt geen kans om 
grote, onregelmatige kristallen te vormen. Levensmiddelen die met een shockfroster zijn 
ingevroren, behouden daardoor hun natuurlijke consistentie. Na het ontdooien is bij de meeste 
producten geen verschil merkbaar ten opzichte van het verse product. Shockfrosten is met name 
geschikt om het gebruik van exquise patisserieproducten of hoogwaardige vlees- en visproducten 
als grondstoffen duidelijk te verbeteren.

ZACHT SMELTEND SCHEPIJS
Ook bij de productie van vers schepijs zijn shockfrosters onmisbaar. De shockfroster brengt de 
kerntemperatuur van vers ijs zo snel mogelijk naar -12 °C of -18 °C. Het uitkristalleren van water 
wordt tegengegaan, zodat het ijs na het ontdooien weer heerlijk zacht en gemakkelijk te 
scheppen is.

Shockfrosten waarborgt de kwaliteit van ambachtelijk geproduceerde gerechten bij een perfecte 
consistentie gedurende een duidelijk langere periode!
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uu VIERDE GEVAAR 
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MACROKRISTALLEN
Langzaam invriezen transformeert het water in voedingsmiddelen in macrokristallen die de celwanden beschadigen. 
Het gevolg is dat het product zijn optische en smaakeigenschappen verliest en voedingsstoffen verloren gaan. 

VORMING VAN MACROKRISTALLEN

100 °C

65 °C

10 °C

3 °C

-18 °C

0 °Cu

Het water in het levensmiddel bevriest 
bij -3 tot -8 °C. In deze ‘consolidatiefase’ 
moet de shockfroster een zeer hoog 
vermogen hebben, aangezien er veel 
warmte moet worden afgevoerd.

Alle voor de versheid van producten 
relevante eigenschappen blijven 
behouden en het product is langer 
houdbaar.

u

Door het snel doordringen van de kou 
bij shockfrosten wordt de vorming van 
microkristallen gewaarborgd.
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SNELKOELERS/ SHOCKFROSTERS:  
DAAR DRAAIT HET OM

1. VERMOGEN
Er zijn verschillende manieren om het vermogen aan te geven. Het aangegeven koelvermogen in 
kilo's heeft vaak betrekking op verschillende referentieproducten. Het zal voor iedereen duidelijk 
zijn dat bijvoorbeeld een braadstuk en broccoli verschillende afkoelsnelheden kennen.
Een meer eenduidige aanduiding van het echte koelvermogen is daarom de elektrische 
aansluitwaarde in watt.

2. CAPACITEIT
SNELKOELERS/SHOCKFROSTERS VOOR HANDMATIGE INVOER
Wij geven voor al onze snelkoelers voor handmatige invoer de capaciteit voor GN-bakken met 
dieptes van 40 en 65 mm aan.  Bij deze specificaties wordt ervan uitgegaan dat er ten minste 
één centimeter afstand is tussen twee bakken. Deze afstand is absoluut nodig voor effectief en 
goed werkend snelkoelen.

INRIJSNELKOELERS/-SHOCKFROSTERS
Bij snelkoelers waar regaalwagens naar binnen gereden kunnen worden, geven wij het echte 
gebruiksoppervlak (= binnenafmetingen) aan. Neem contact met ons op voor nadere informatie 
over de compatibiliteit met regaalwagens voor combisteamers. 
Bovendien zijn onze inrijmodellen met of zonder isolerende bodem leverbaar.
Wij geven u graag advies over de bouwtechnische aansluiting op de keukenvloer en op externe 
koeluitrusting.

3. BESTURING

SOFT-CHILLING...
...werkt constant op ca. 0 °C en zorgt voor een perfecte productkwaliteit. Al onze apparaten 
beschikken bovendien over een soft-koelprogramma voor continubedrijf. Gemakkelijker 
snelkoelen kan niet; perfect voor gemengde belading naar wens van de kok en voor het 
bijplaatsen van hete gerechten.

HARD-CHILLING...
...werkt ook met temperaturen van minder dan 0 °C, geschikt voor moeilijk te koelen producten 
als soepen of grote braadstukken. Hier helpt de kerntemperatuurvoeler bij het optimaal besturen 
van het programma.

SHOCKFROSTEN...
....bij tot -40 °C door de kerntemperatuurvoeler gestuurd of tijdgestuurd voor verschillende 
producten tegelijk.

PERFECT SHOCKFROSTEN

TURBO COOLING FUNCTIE

Resttijdweergave ARTE

De ‘Cruise-cyclus’ stuurt het koelproces 
volautomatisch aan, op basis van het soort 
voedsel en de hoeveelheid.

Hij ‘kruist’ koelen met vriezen. Dit betekent 
een aanzienlijke extra verkorting van de 
koeltijden en betere koelprestaties.

De kerntemperatuurvoeler detecteert met 
drie sensoren continu de temperatuur 
van de afzonderlijke meetpunten. 

Op deze manier regelt de Alpeninox 
snelkoeler/shockfroster de temperaturen in 
de koelzone.

Betrouwbare, perfecte koeling en een fikse 
tijdbesparing zijn gegarandeerd. Voorkoelen 
van de binnenruimte is niet nodig. De korte 
reactietijd bespaart energie en verhoogt de 
effectiviteit.

De turbo-cooling-functie maakt ononder-
broken gebruik mogelijk met een temperatuur 
van tussen +3 °C (koelen) en -40 °C (vriezen).
Daarmee is hij perfect geschikt voor continu 
gebruik in keukens en bakkerijen tijdens 
piekuren.

Zelfs bij een geopende deur wordt de 
circulatiekoeling constant gehouden.
Zo is het mogelijk om voortdurend verse 
producten in de snelkoeler/shockfroster te 
plaatsen en er gekoelde of bevroren 
producten uit te nemen. Het ontdooien 
gebeurt automatisch na het turbokoelen.

Dankzij de nieuw geïntegreerde resttijd-
berekening ARTE (Algorithm for Residual 
Time Estimation) kunnen de processen in de 
keuken exact worden gepland. Steek de 
kerntemperatuurvoeler bij het snelkoelen of 
shockfrosten in het levensmiddel en hij 
controleert het koelproces op basis van de 
kerntemperatuur. De resterende tijd tot het 
bereiken van de gewenste kerntemperatuur 
wordt berekend en op de display weer-
gegeven. Zodra deze temperatuur is 
bereikt, wordt de bewaarcyclus geactiveerd

(gekoeld bewaren = + 3 °C, ingevroren 
bewaren = - 18 tot - 22 °C). Voor deze 
berekening is de standaardvoeler met 3 
kerntemperatuur-sensoren voor de 
Alpeninox-snelkoeler/shockfroster vereist.

Voor het gelijktijdig koelen en/of invriezen 
van verschillende levensmiddelen kan het 
apparaat met drie kerntemperatuurvoelers 
worden uitgevoerd.
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ONZE PRODUCTLIJNEN

COOL-LINE
Instapmodellen met hoog vermogen en met een prima prijs-prestatieverhouding. 
U vindt de twee compacte snelkoelers/shockfrosters SF 23 en SF 51 in ons actuele 
programma “COOL-LINE”.

ALPENINOX BY NORDCAP
opkwaliteit met beproefde standaardmaten. De modellen lopen uiteen van 10 x GN 
1/1 tot en met 20 x GN 2/1. De apparaten met het bijvoegsel “CW” zijn geschikt voor 
invoer in de dwarsrichting. Het bijvoegsel “LW” is voor invoer in de lengterichting. 
Bovendien zijn deze apparaten voorzien van de innovatieve “CRUISE-cyclus”. U vindt 
de snelkoelers / shockfrosters van ALPENINOX by NordCap in ons actuele programma 
“PROFESSIONEEL KOELEN” in deel 3 vanaf bladzijde 7.

SERIE GENIUS
Het multitalent: snelkoelen, shockfrosten, garen, gisten en ontdooien in één 
apparaat. De snelkoeler met 5 functies vindt u in ons actuele programma 
“PROFESSIONEEL KOELEN” in deel 3 vanaf bladzijde 18.

PROJECT-LINE
Het grote assortiment voor elk nieuw inrichtingsproject.
Onze snelkoelers/shockfrosters in de series SF, ESF-T en DSF-T vindt u in ons 
programma “PROJECT-LINE”.

SNELKOELERS/ SHOCKFROSTERS:  
DAAR DRAAIT HET OM

1. VERMOGEN
Er zijn verschillende manieren om het vermogen aan te geven. Het aangegeven koelvermogen in 
kilo's heeft vaak betrekking op verschillende referentieproducten. Het zal voor iedereen duidelijk 
zijn dat bijvoorbeeld een braadstuk en broccoli verschillende afkoelsnelheden kennen.
Een meer eenduidige aanduiding van het echte koelvermogen is daarom de elektrische 
aansluitwaarde in watt.

2. CAPACITEIT
SNELKOELERS/SHOCKFROSTERS VOOR HANDMATIGE INVOER
Wij geven voor al onze snelkoelers voor handmatige invoer de capaciteit voor GN-bakken met 
dieptes van 40 en 65 mm aan.  Bij deze specificaties wordt ervan uitgegaan dat er ten minste 
één centimeter afstand is tussen twee bakken. Deze afstand is absoluut nodig voor effectief en 
goed werkend snelkoelen.

INRIJSNELKOELERS/-SHOCKFROSTERS
Bij snelkoelers waar regaalwagens naar binnen gereden kunnen worden, geven wij het echte 
gebruiksoppervlak (= binnenafmetingen) aan. Neem contact met ons op voor nadere informatie 
over de compatibiliteit met regaalwagens voor combisteamers. 
Bovendien zijn onze inrijmodellen met of zonder isolerende bodem leverbaar.
Wij geven u graag advies over de bouwtechnische aansluiting op de keukenvloer en op externe 
koeluitrusting.

3. BESTURING

SOFT-CHILLING...
...werkt constant op ca. 0 °C en zorgt voor een perfecte productkwaliteit. Al onze apparaten 
beschikken bovendien over een soft-koelprogramma voor continubedrijf. Gemakkelijker 
snelkoelen kan niet; perfect voor gemengde belading naar wens van de kok en voor het 
bijplaatsen van hete gerechten.

HARD-CHILLING...
...werkt ook met temperaturen van minder dan 0 °C, geschikt voor moeilijk te koelen producten 
als soepen of grote braadstukken. Hier helpt de kerntemperatuurvoeler bij het optimaal besturen 
van het programma.

SHOCKFROSTEN...
....bij tot -40 °C door de kerntemperatuurvoeler gestuurd of tijdgestuurd voor verschillende 
producten tegelijk.

PERFECT SHOCKFROSTEN

TURBO COOLING FUNCTIE

Resttijdweergave ARTE

De ‘Cruise-cyclus’ stuurt het koelproces 
volautomatisch aan, op basis van het soort 
voedsel en de hoeveelheid.

Hij ‘kruist’ koelen met vriezen. Dit betekent 
een aanzienlijke extra verkorting van de 
koeltijden en betere koelprestaties.

De kerntemperatuurvoeler detecteert met 
drie sensoren continu de temperatuur 
van de afzonderlijke meetpunten. 

Op deze manier regelt de Alpeninox 
snelkoeler/shockfroster de temperaturen in 
de koelzone.

Betrouwbare, perfecte koeling en een fikse 
tijdbesparing zijn gegarandeerd. Voorkoelen 
van de binnenruimte is niet nodig. De korte 
reactietijd bespaart energie en verhoogt de 
effectiviteit.

De turbo-cooling-functie maakt ononder-
broken gebruik mogelijk met een temperatuur 
van tussen +3 °C (koelen) en -40 °C (vriezen).
Daarmee is hij perfect geschikt voor continu 
gebruik in keukens en bakkerijen tijdens 
piekuren.

Zelfs bij een geopende deur wordt de 
circulatiekoeling constant gehouden.
Zo is het mogelijk om voortdurend verse 
producten in de snelkoeler/shockfroster te 
plaatsen en er gekoelde of bevroren 
producten uit te nemen. Het ontdooien 
gebeurt automatisch na het turbokoelen.

Dankzij de nieuw geïntegreerde resttijd-
berekening ARTE (Algorithm for Residual 
Time Estimation) kunnen de processen in de 
keuken exact worden gepland. Steek de 
kerntemperatuurvoeler bij het snelkoelen of 
shockfrosten in het levensmiddel en hij 
controleert het koelproces op basis van de 
kerntemperatuur. De resterende tijd tot het 
bereiken van de gewenste kerntemperatuur 
wordt berekend en op de display weer-
gegeven. Zodra deze temperatuur is 
bereikt, wordt de bewaarcyclus geactiveerd

(gekoeld bewaren = + 3 °C, ingevroren 
bewaren = - 18 tot - 22 °C). Voor deze 
berekening is de standaardvoeler met 3 
kerntemperatuur-sensoren voor de 
Alpeninox-snelkoeler/shockfroster vereist.

Voor het gelijktijdig koelen en/of invriezen 
van verschillende levensmiddelen kan het 
apparaat met drie kerntemperatuurvoelers 
worden uitgevoerd.
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GN OF EN? ALLEBEI!
Onze nieuwe regaalstelling maakt het mogelijk om aan 
verschillende behoeften te voldoen. Volledige flexibiliteit 
gegarandeerd: de configuratie kan makkelijk van GN (gastronorm) 
naar EN (euronorm) worden veranderd. De nieuwe, verticale rails 
hoeven hiervoor alleen maar 90° te worden gedraaid. De stapel-
afstand van 20 millimeter voldoet aan vrijwel elke behoefte

Capaciteit SF 50-LW
10 x GN 1/1 (36 posities, onderlinge afstand 20 mm) 
10 x EN 600 x 400 mm (36 posities, onderlinge afstand 20 mm) of 
tot 18 ijsbakken (5 liter)

Capaciteit SF 70-LW 
10 x GN 2/1 (36 posities, onderlinge afstand 20 mm),
10 x EN 600 x 800 mm (36 posities, onderlinge afstand 20 mm) of 
tot 36 ijsbakken (5 liter)

IJSCYCLI
IJs wordt met een temperatuur van -8 tot -10 °C uit de 
ijsmachine gehaald. De ideale uitgiftetemperatuur is -14 °C. 
Om het ijs zijn romige consistentie te laten behouden, moeten 
vooral de fijne ijskristallen behouden blijven. Dit is alleen 
mogelijk door de temperatuur snel te verlagen.

Hiervoor beschikken de snelkoelers / shockfrosters van 
Alpeninox over twee speciale ijscycli, die een perfecte 
kwaliteit van het consumptie-ijs garanderen.

IJs invriezen 
Hierbij wordt na het bereiken van de kerntemperatuur 
van -14 °C automatisch de bewaarcyclus met een temperatuur 
van -16 °C geactiveerd.

IJs bewaren 
De snelkoelers / shockfrosters van Alpeninox werken met een 
constante luchttemperatuur van -16 °C om snelle en optimale 
afkoeling en correcte bewaring van het consumptie-ijs zeker 
te stellen.
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GN OF EN? ALLEBEI!
Onze nieuwe regaalstelling maakt het mogelijk om aan 
verschillende behoeften te voldoen. Volledige flexibiliteit 
gegarandeerd: de configuratie kan makkelijk van GN (gastronorm) 
naar EN (euronorm) worden veranderd. De nieuwe, verticale rails 
hoeven hiervoor alleen maar 90° te worden gedraaid. De stapel-
afstand van 20 millimeter voldoet aan vrijwel elke behoefte

Capaciteit SF 50-LW
10 x GN 1/1 (36 posities, onderlinge afstand 20 mm) 
10 x EN 600 x 400 mm (36 posities, onderlinge afstand 20 mm) of 
tot 18 ijsbakken (5 liter)

Capaciteit SF 70-LW 
10 x GN 2/1 (36 posities, onderlinge afstand 20 mm),
10 x EN 600 x 800 mm (36 posities, onderlinge afstand 20 mm) of 
tot 36 ijsbakken (5 liter)

IJSCYCLI
IJs wordt met een temperatuur van -8 tot -10 °C uit de 
ijsmachine gehaald. De ideale uitgiftetemperatuur is -14 °C. 
Om het ijs zijn romige consistentie te laten behouden, moeten 
vooral de fijne ijskristallen behouden blijven. Dit is alleen 
mogelijk door de temperatuur snel te verlagen.

Hiervoor beschikken de snelkoelers / shockfrosters van 
Alpeninox over twee speciale ijscycli, die een perfecte 
kwaliteit van het consumptie-ijs garanderen.

IJs invriezen 
Hierbij wordt na het bereiken van de kerntemperatuur 
van -14 °C automatisch de bewaarcyclus met een temperatuur 
van -16 °C geactiveerd.

IJs bewaren 
De snelkoelers / shockfrosters van Alpeninox werken met een 
constante luchttemperatuur van -16 °C om snelle en optimale 
afkoeling en correcte bewaring van het consumptie-ijs zeker 
te stellen.

PERFECT SHOCKFROSTEN

TURBO COOLING FUNCTIE

Resttijdweergave ARTE

De ‘Cruise-cyclus’ stuurt het koelproces 
volautomatisch aan, op basis van het soort 
voedsel en de hoeveelheid.

Hij ‘kruist’ koelen met vriezen. Dit betekent 
een aanzienlijke extra verkorting van de 
koeltijden en betere koelprestaties.

De kerntemperatuurvoeler detecteert met 
drie sensoren continu de temperatuur 
van de afzonderlijke meetpunten. 

Op deze manier regelt de Alpeninox 
snelkoeler/shockfroster de temperaturen in 
de koelzone.

Betrouwbare, perfecte koeling en een fikse 
tijdbesparing zijn gegarandeerd. Voorkoelen 
van de binnenruimte is niet nodig. De korte 
reactietijd bespaart energie en verhoogt de 
effectiviteit.

De turbo-cooling-functie maakt ononder-
broken gebruik mogelijk met een temperatuur 
van tussen +3 °C (koelen) en -40 °C (vriezen).
Daarmee is hij perfect geschikt voor continu 
gebruik in keukens en bakkerijen tijdens 
piekuren.

Zelfs bij een geopende deur wordt de 
circulatiekoeling constant gehouden.
Zo is het mogelijk om voortdurend verse 
producten in de snelkoeler/shockfroster te 
plaatsen en er gekoelde of bevroren 
producten uit te nemen. Het ontdooien 
gebeurt automatisch na het turbokoelen.

Dankzij de nieuw geïntegreerde resttijd-
berekening ARTE (Algorithm for Residual 
Time Estimation) kunnen de processen in de 
keuken exact worden gepland. Steek de 
kerntemperatuurvoeler bij het snelkoelen of 
shockfrosten in het levensmiddel en hij 
controleert het koelproces op basis van de 
kerntemperatuur. De resterende tijd tot het 
bereiken van de gewenste kerntemperatuur 
wordt berekend en op de display weer-
gegeven. Zodra deze temperatuur is 
bereikt, wordt de bewaarcyclus geactiveerd

(gekoeld bewaren = + 3 °C, ingevroren 
bewaren = - 18 tot - 22 °C). Voor deze 
berekening is de standaardvoeler met 3 
kerntemperatuur-sensoren voor de 
Alpeninox-snelkoeler/shockfroster vereist.

Voor het gelijktijdig koelen en/of invriezen 
van verschillende levensmiddelen kan het 
apparaat met drie kerntemperatuurvoelers 
worden uitgevoerd.
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SF 10-CW

Snelkoeler / shockfroster SF 10-CW
stekkerklaar, voor max. 6 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm

• stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
• buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• invoer in de breedte
• capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 12,5 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
• capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 7 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de 

productkeuze en de inbrengtemperatuur)
• het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
• continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
• deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
• elektronische besturing, 2 vrij te programmeren programma’s en 10 standaardprogramma’s, 2 speciale roomijspro-

gramma’s voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, HACCP 
Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van de resttijd, 
weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur

• automatische ontdooiing tijdens het conserveren, handmatige verwijdering van dooiwater  
of aansluiting via de bodemafvoer 1,5”

• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
• stelling met draagrails voor EN 600 x 400 mm of GN bakken 1/1 vaste afstand tussen de draagrails van 50 mm
• standaard met een enkelsensor-kerntemperatuurvoeler 

Let op: 
Naar keuze tegen meerprijs ook verkrijgbaar met gecoate verdamper (Electrofin). Bij bestelling aangeven.

gewicht bruto / netto 101 kg / 95 kg
GEWICHT

buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728526
verkoopprijs € 4889,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. 
Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

SF 10-CW
stekkerklaar, voor max. 6 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm

Bruto inhoud 115 l

inhoud (naar keuze) 6 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog
3 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog

vermogen 12,5 kg artikel / cyclus (snelkoelen)
7 kg artikel / cyclus (shockfrosten)

buiten (b x d x h) 762 x 700 x 850
binnen (b x d x h) 640 x 400 x 380
diepte als de deur geopend is 1407
Hoogte met voeten 900

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 830 W / 230 V
koelvermogen 802 W / VT -23,3 °C
koudemiddel / hoeveelheid R404A / 800 g
energieverbruik 3,08 kWh per cyclus

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen)
+90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur tot +90 °C
bewaartemperatuur +2°C of -18 °C

TEMPERATUURINFORMATIE
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SF 15-CW

SF 15-CW
stekkerklaar, voor max. 6 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm

Bruto inhoud 115 l

inhoud (naar keuze) 6 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog
3 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog

vermogen 19,5 kg artikel / cyclus (snelkoelen)
15 kg artikel / cyclus (shockfrosten)

buiten (b x d x h) 760 x 760 x 970
binnen (b x d x h) 640 x 419 x 400
diepte als de deur geopend is 1500

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1510 W / 230 V
koelvermogen 1072 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid R404A / 850 g
energieverbruik 5,9 kWh per cyclus

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen)
+90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur tot +90 °C
bewaartemperatuur +3°C of -18 °C

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 115 kg / 105 kg
GEWICHT

buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728214
verkoopprijs €5.758,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22.
Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

• stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
• buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• invoer in de breedte
• capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 19,5 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
• capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 15 kg artikelen / cyclus  

(max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
• deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
• elektronische besturing, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijs- 

programma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, 
HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van 
de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde 
koeltemperatuur

• automatische ontdooiing tijdens het conserveren,  
handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"

• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
• stelling met draagrails voor GN bakken 1/1of EN 600 x 400 mm, vaste afstand tussen de draagrails van 50 mm
• standaard met 1 sensor-kerntemperatuurvoeler

Snelkoeler / shockfroster SF 15-CW
zelfgekoeld, voor max. 6 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm
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SF 28-CW

Snelkoeler / shockfroster SF 28-CW
stekkerklaar, voor max. 11 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm

SF 28-CW
stekkerklaar, voor max. 11 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm

Bruto inhoud 210 l

inhoud (naar keuze) 11 x GN 1/1 of EN 600 x 400 -  40 mm hoog
6 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog

vermogen 32 kg artikel / cyclus (snelkoelen)
28 kg artikel / cyclus (shockfrosten)

buiten (b x d x h) 760 x 760 x 1640
binnen (b x d x h) 640 x 419 x 730
diepte als de deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1587 W / 400 V
koelvermogen 1464 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R404A / 1200 g
energieverbruik 12,2 kWh per cyclus

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen)
+90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur tot +90 °C
bewaartemperatuur +3°C of -18 °C

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 161 kg / 130 kg
GEWICHT

buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728215
verkoopprijs € 8.240,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22.
Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

• stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
• buitenkant zichtbare kantene RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• invoer in de breedte
• capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 32 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
• capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 28 kg artikelen / cyclus  

(max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
• het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
• continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
• deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
• elektronische besturing, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijspro-

gramma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, HACCP 
Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van de resttijd, 
weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur

• automatische ontdooiing tijdens het conserveren,  
handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"

• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
• stelling met draagrails voor GN bakken 1/1of EN 600 x 400 mm, vaste afstand tussen de draagrails van 50 mm
• standaard met 1 sensor-kerntemperatuurvoeler
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SF 50-CW 2

Snelkoeler / shockfroster SF 50-CW 2
Stekkerklaar, voor max. 24 x GN bakken 1/1 - 50 of EN 600 x 400 mm

SF 50-CW 2
stekkerklaar, voor max. 22 x GN 1/1 of EN 600 x 400 mm

inhoud (naar keuze) 22 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog
12 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog

vermogen 64 kg artikel / cyclus (snelkoelen)
56 kg artikel / cyclus (shockfrosten)

buiten (b x d x h) 800 x 835 x 2230
binnen (b x d x h) 680 x 450 x 1500
diepte als de deur geopend is 1570

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 3933 W / 400 V
koelvermogen 9054 W / VT -5 °C
koudemiddel / hoeveelheid R404A / 3600 g

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen)
+90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur tot +90 °C
bewaartemperatuur +3°C of -18 °C

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 265 kg / 235 kg
GEWICHT

buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728594
verkoopprijs € 13.227,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22.
Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

• stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
• zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• invoer in de breedte
• capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 64 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
• capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 56 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de 

productkeuze en de inbrengtemperatuur)
• het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
• continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
• deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
• elektronische besturing, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijs- 

programma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, 
HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van 
de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde 
koeltemperatuur

• automatische ontdooiing tijdens het conserveren,  
handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"

• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
• binnenzijde met afgeronde hoeken
• combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
• uitvoering met een geïntegreerde 400 V-machine-eenheid
• stelling met draagrails voor GN bakken 1/1of EN 600 x 400 mm, vaste afstand tussen de draagrails van 50 mm
• standaard met 1 sensor-kerntemperatuurvoeler
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SF 65-CW

Snelkoeler / shockfroster SF 65-CW
stekkerklaar, voor max. 22 x GN bakken 1/1 EN 600 x 400 mm 
of 11 x GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 mm

SF 65-CW
stekkerklaar, voor max. 22 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm 

resp. 11 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 800 mm

inhoud (naar keuze)

11 x GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 - 40 mm hoog
6 x GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 - 65 mm hoog
22 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog
12 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog

vermogen 64 kg artikel / cyclus (snelkoelen)
56 kg artikel / cyclus (shockfrosten)

buiten (b x d x h) 1000 x 1010 x 1640
binnen (b x d x h) 640 x 825 x 730
diepte als de deur geopend is 1755

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 2890 W / 400 V
koelvermogen 2540 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid R404A / 3170 g
energieverbruik 15,3 kWh per cyclus

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen)
+90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)

klimaatklasse 4 (+30 °C UOT en55% RV)
inbrengtemperatuur tot +90 °C
bewaartemperatuur +3°C of -18 °C

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 265 kg / 235 kg
GEWICHT

buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728595
verkoopprijs € 12.564,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22.
Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

• stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
• zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• invoer in de breedte (CW)
• capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 64 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
• capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 56 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de 

productkeuze en de inbrengtemperatuur)
• het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
• continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
• deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
• elektronische besturing, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijs- 

programma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, 
HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van 
de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde 
koeltemperatuur

• automatische ontdooiing tijdens het conserveren,  
handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"

• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
• uitvoering met een geïntegreerde 400 V-machine-eenheid
• stelling met draagrails voor GN bakken 1/1of EN 600 x 400 mm, vaste afstand tussen de draagrails van 50 mm
• standaard met 1 sensor-kerntemperatuurvoeler
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SF 50-LW "CRUISE"

Snelkoeler / shockfroster SF 50-LW "CRUISE"
stekkerklaar, voor max. 15 x GN 1/1 of EN 600 x 400 mm

SF 50-LW "CRUISE"
stekkerklaar, voor max. 15 x GN 1/1 of EN 600 x 400 mm

inhoud (naar keuze) 15 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog
10 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog

vermogen 50 kg artikel / cyclus (snelkoelen)
50 kg artikel / cyclus (shockfrosten)

buiten (b x d x h) 895 x 942 x 1730
binnen (b x d x h) 505 x 705 x 900
diepte als de deur geopend is 1379

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 4260 W / 400 V
koelvermogen 2540 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R404A / 4500 g
energieverbruik 12,5 kWh per cyclus

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen)
+90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur tot +90 °C
bewaartemperatuur +3°C of -18 °C

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 275 kg / 265 kg
GEWICHT

buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728893
verkoopprijs € 13.998,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22.
Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

• stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
• zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• invoer in de lengte (LW)
• capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 50 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
• capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 50 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de 

productkeuze en de inbrengtemperatuur)
• het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
• continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
• deurdraairichting links
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
• USB-interface voor het downloaden van HACCP gegevens
• gepatenteerde CRUISE-besturing voor het volautomatische koel- en/of invriesproces dat via de standaardvoeler met 

3 sensoren wordt geregeld, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, akoestisch alarm, 
HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van 
de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde 
koeltemperatuur

• automatische ontdooiing tijdens het conserveren,  
handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"

• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
• uitvoering met een geïntegreerde 400 V-machine-eenheid
• multifunctionele structuur voor GN 1/1 -of EN 600 x 400 mm, gemakkelijk aan te passen,  

afstand van de draagrails instelbaar in stappen van 25 mm
• standaard met een kerntemperatuurvoeler met 3 sensoren en 10 draagrails
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Snelkoeler / shockfroster SF 70-LW "CRUISE"
stekkerklaar, voor max. 30 x GN 1/1-65 of EN 600 x 400 mm
resp. 15 GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 mm

SF 70-LW "CRUISE"
stekkerklaar, voor max. 10 x GN bakken 2/1 - 65 resp. EN 600 x 800 mm

inhoud (naar keuze)

15 x GN 2/1 of EN 600 x 800 - 40 mm hoog
10 x GN 2/1 of EN 600 x 800 - 65 mm hoog
30 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog
20 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog

vermogen 70 kg artikel / cyclus (snelkoelen)
70 kg artikel / cyclus (shockfrosten)

buiten (b x d x h) 1250 x 1093 x 1730
binnen (b x d x h) 670 x 843 x 900
diepte als de deur geopend is 1872

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 4370 W / 400 V
koelvermogen 11319 W / VT -5 °C
koudemiddel / hoeveelheid R404A / 5480 g
energieverbruik 5,3 kWh per cyclus

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen)
+90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur tot +90 °C
bewaartemperatuur +3°C of -18 °C

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 350 kg / 320 kg
GEWICHT

buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728895
verkoopprijs € 18.374,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22.
Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

SF 70-LW "CRUISE"

Toepassingsvoorbeeld met de compatibele 
ZANUSSI-

• stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
• zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• invoer in de lengte (LW)
• capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 70 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
• capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 70 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de 

productkeuze en de inbrengtemperatuur)
• het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
• continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
• deurdraairichting links
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
• USB-interface voor het downloaden van HACCP gegevens
• gepatenteerde CRUISE-besturing
• automatische ontdooiing tijdens het conserveren,  

handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"
• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
• uitvoering met een geïntegreerde 400 V-machine-eenheid
• multifunctionele structuur voor GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 mm, gemakkelijk aan te passen,  

afstand van de draagrails instelbaar in stappen van 25 mm
• standaard met een kerntemperatuurvoeler met 3 sensoren en 10 draagrails

 Let op: 
 op aanvraag ook in een centraal gekoelde uitvoering verkrijgbaar. Neem contact met ons op.
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SF 100-Z-LW „CRUISE“

Toepassingsvoorbeeld met de compatibele 
Zanussi-heteluchtstomer

Snelkoeler / shockfroster SF 100-Z-LW "CRUISE"
centraalgekoeld, voor inrijregaalswagen heteluchtstomer 20 x GN bakken 1/1 

SF 100-Z-LW "CRUISE"-CYCLUS
centraal gekoeld, voor inrijregaalwagen heteluchtstomer - 20 x GN bakken 1/1 

inhoud (naar keuze)
inrijregaalwagens heteluchtstomer - 20 x GN 1/1 
(RATIONAL ™ SCC / CM 201 of ZANUSSI- inrijregaalwagen 20 x GN 1/1)

vermogen 100 kg artikel / cyclus (snelkoelen)
85 kg artikel / cyclus (shockfrosten)

buiten (b x d x h) 1040 x 850 x 1783
binnen (b x d x h) 525 x 705 x 1453
diepte als de deur geopend is 1422

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 880 W / 400 V
koelvermogen 5350 W / VT -30 °C
koudemiddel Expansieventiel R404A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen)
+90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur tot +90 °C
bewaartemperatuur +3°C of -18 °C

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 295 kg / 285 kg
GEWICHT

buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402727896
verkoopprijs € 14.398,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22.
Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

• snelkoeler / shockfroster, centraalgekoeld
• zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• geschikt voor inrijregaalwagens heteluchtstomer - 20 x GN 1/1) 

(RATIONAL ™ SCC / CM 201 of ZANUSSI- inrijregaalwagen 20 x GN 1/1)
• capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 100 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
• capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 85 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de 

productkeuze en de inbrengtemperatuur)
• het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
• continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
• deurdraairichting links
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
• USB-interface voor het downloaden van HACCP gegevens
• gepatenteerde CRUISE-besturing voor het volautomatische koel- en/of invriesproces dat via de standaardvoeler met 3 

sensoren wordt geregeld, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijs- 
programma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, 
HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van 
de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde 
koeltemperatuur

• automatische ontdooiing tijdens het conserveren,  
handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"

• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
• standaard met een kerntemperatuurvoeler met 3 sensoren
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SF 120-LW "CRUISE"

Toepassingsvoorbeeld met de compatibele 
Zanussi-heteluchtstomer

Snelkoeler / shockfroster SF 120-LW "CRUISE"
stekkerklaar, voor inrijwagen / regaalwagen 20 x GN bakken 2/1 

SF 120-LW "CRUISE"
stekkerklaar, voor max. 20 x GN bakken 2/1 - 50 of EN 600 x 800 mm

inhoud (naar keuze) 1 inrijwagen / regaalwagen voor 20 x GN bakken 2/1
gebruiksoppervlakte b x d x h in mm: 780 x 910 x 1846

vermogen 120 kg artikel / cyclus (snelkoelen)
100 kg artikel / cyclus (shockfrosten)

buiten (b x d x h) 1400 x 1206 x 2473
binnen (b x d x h) 772 x 920 x 1850
diepte als de deur geopend is 2124

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 6510 W / 400 V
koelvermogen 4260 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R404A / 6900 g
waterverbruik 1,90 m³ per cyclus
energieverbruik 28,21 kWh per cyclus

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen)
+90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur tot +90 °C
bewaartemperatuur +3°C of -18 °C

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 600 kg / 590 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728903
verkoopprijs € 27.595,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22.
Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

• stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 120 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
• capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 100 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van 

de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
• het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
• continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
• deurdraairichting rechts
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 85 mm dik
• USB-interface voor het downloaden van HACCP gegevens
• gepatenteerde CRUISE-besturing voor het volautomatische koel- en/of invriesproces dat via de standaardvoeler met 3 

sensoren wordt geregeld, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijs- 
programma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, 
HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van 
de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde 
koeltemperatuur

• automatische ontdooiing tijdens het conserveren, lokale wateraansluiting en bodemafvoer vereist
• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
• uitvoering met een geïntegreerde 400 V-machine-eenheid
• binnenruimte geschikt voor regaalwagens met max. 20 x GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 mm 

gebruiksoppervlakte b x d x h in mm: 752 x 946 x 1850 (inrijwagen niet inbegrepen)
• standaard met een kerntemperatuurvoeler met 3 sensoren 

 
Let op: 
een vaste wateraansluiting is vereist.
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SF 180-LW "CRUISE"

Snelkoeler / shockfroster serie SF 180-LW "CRUISE"
leverbaar in de versies stekkerklaar, centraal gekoeld, gedemonteerde levering of als doorrij-apparaat

aansluitwaarde 8340 W / 400 V 8340 W / 400 V 1740 W / 400 V 1740 W / 400 V 1740 W / 400 V
koelvermogen 10910 W / VT -30 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid R 404A R 404A / Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

waterverbruik 2,50 m³ per cyclus 2,50 m³ per cyclus

• snelkoeler / shockfroster
• combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
• buitenkant RVS 1.4301, binnenkant RVS 1.4301
• capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 180 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
• capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 180 kg artikelen / cyclus  

(max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
• het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
• continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
• deurdraairichting rechts
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 85 mm dik
• voor EN 600 x 400 of EN 600 x 800 mm of GN bakken 1/1 of GN bakken 2/1
• USB-interface voor het downloaden van HACCP gegevens
• gepatenteerde CRUISE-besturing voor het volautomatische koel- en/of invriesproces
• automatische ontdooiing tijdens het conserveren, lokale wateraansluiting en bodemafvoer vereist
• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• binnenruimte geschikt voor 2 inrijwagens / regaalwagens met max. 20 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm 

gebruiksoppervlakte b x d x h in mm: 1002 x 946 x 1846 (inrijwagen niet inbegrepen) 
• standaard met een kerntemperatuurvoeler met 3 sensoren 

 
Let op: 
Eigengekoelde uitvoeringen vereisen een aansluiting op een koelwatercircuit ter plekke,  
met een minimale waterdruk 1,5 bar. 
Uitvoering met vlakke RVS bodem. Voor het gebruik van het hardchill en het shockfrost programma moet 
de vloer onder het apparaat moet bestand zijn tegen temperaturen tot -35 °C. Apparaten met geïsoleerde bodem  
zijn beschikbaar. Neem contact met ons op.

gewicht 
bruto / netto 635 kg / 605 kg 640 kg / 605 kg 468 kg / 438 kg 600 kg / 438 kg 468 kg / 438 kg 600 kg / 438 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402728901 402728902 402728900 402728897 402728898
verkoopprijs € 29.998,00 € 30.768,00 € 21.498,00 € 20.998,00 € 24.089,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

03

SF 180-LW  
"CRUISE"

SF 180-LW  
"CRUISE"-Z

SF 180-Z-LW  
"CRUISE"

SF 180-Z-LW  
"CRUISE"-Z

SF 180-Z-LW  
"CRUISE"-D

stekkerklaar stekkerklaar, 
gedemonteerde levering

centraal gekoeld centraal gekoeld, 
gedemonteerde levering

centraal gekoeld,  
doorrijapparaat

inhoud (naar keuze) combi apparaat inrijwagen / regaalwagen - 20 x GN 2/1 
(RATIONAL™ SCC / CM 202 of ZANUSSI inrijwagen 20 x GN 2/1)

vermogen 180 kg artikel / cyclus (snelkoelen)
170 kg artikel / cyclus (shockfrosten)

buiten (b x d x h) 1400 x 1206 x 2473 1400 x 1260 x 2265 1400 x 1206 x 2265 1400 x 1260 x 2473 1400 x 1272 x 2265
binnen (b x d x h) 765 x 900 x 1846
diepte als de deur 
geopend is 2122 2122 2122 2122 3104

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen)
+90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur tot +90 °C

TEMPERATUURINFORMATIE
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SNEL EN GEMAKKELIJK MEER EFFICIËNTIE IN DE KEUKEN!
GENIUS snelkoelers / shockfrosters met vijf functies

Het is echt zo: GENIUS kan het werk in de keuken revolutionair vereenvoudigen en daarmee voor meer creativiteit en efficiëntie zorgen.
Dit multifunctionele apparaat kan niet alleen snelkoelen en shockfrosten, maar beschikt ook over de functies 'ontdooien', 'gisten', 'onderbreken van het gisten',
'garen op lage temperatuur' en 'warmhouden'. En in tegenstelling tot wat men zou verwachten gaat dit niet met allerlei complexe bedieningshandelingen 
gepaard, maar onderscheidt de GENIUS zich juist door zijn eenvoudige bediening en gebruiksgemak.
Het intuïtieve aanraakscherm biedt snel toegang tot alle functies: direct klaar voor gebruik, zonder ingewikkelde procedures, mede dankzij 300 
verwerkingsprocessen en cycli.
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DE GENIALE ALLESKUNNER
De functies in één oogopslag

Shock-koelen
Maakt het mogelijk de kerntemperatuur van het product snel naar +3 °C te verlagen, vermindert de natuurlijke 
verdamping, houdt het vochtgehalte op peil en gaat de ontwikkeling van bacteriën na het garen tegen.
De functie shock-koelen maakt het mogelijk de bereiding vooruit te plannen, de productiviteit te verhogen, 
de smaak, de geur en het gewicht te behouden en afval te vermijden.
Dankzij de perfect gecontroleerde lucht- en temperatuursomstandigheden in de ruimte blijven alle 
organoleptische eigenschappen behouden.

Ontdooien
Het gecontroleerd ontdooien van een 
product zorgt ervoor dat de organoleptische 
eigenschappen behouden blijven, helpt de 
voorraad te optimaliseren en vermijd 
onnodig afval. Door de langzame opname 
van microkristallijn water in het product 
komt de voedselveiligheid tijdens het 
ontdooien niet in het gedrang. Omdat de 
moleculaire structuur niet beschadigd 
wordt, is dit de ideale cyclus voor producten 
die rauw of koud geserveerd worden, zoals 
vis of gebaksproducten.

Shockfrosten
Shockfrosten brengt de kerntemperatuur 
van het product in korte tijd terug naar 
-18 °C om de structuur en de consistentie
van het product te behouden.
Met shockfrosten is het mogelijk het
product op het moment van optimale
versheid, rijpheid en beschikbaarheid te
kopen om het pas op een later moment te
gebruiken. Dankzij de gecontroleerde
luchtstroom op een temperatuur van
-40°C blijft de kwaliteit van het verse
product gedurende een langere periode
behouden. u

u

uOnderbreking van 
het gisten
Door de flexibiliteit van de 'just in time'-
productie is deze vorm van productie de 
optimale manier om de inzet van 
personeel en tijd te optimaliseren en op 
veranderende eisen te reageren. Maakt 
directe of voorgeprogrammeerde gisting 
mogelijk: voorbereiden, laten gisten, het 
gisten blokkeren en de programmering 
van de bereidingsfase bepalen. Hierbij 
wordt het vochtgehalte zorgvuldig 
gecontroleerd voor een perfect resultaat.

u

Slow cooking 
De temperatuurcontrole (en de hand-
having ervan binnen bepaalde grens-
waarden) maakt niet alleen bereidingen 
mogelijk waarbij de smaak en geur 
behouden blijven, maar zorgt door het 
behoud van malsheid en zachtheid voor 
werkelijk indrukwekkende resultaten. 
Deze functie is zeer eenvoudig te 
gebruiken en is ideaal voor het warm-
houden van voedsel en om een optimale 
voorbereiding en organisatie mogelijk 
te maken.

u
u

Speciale functies
Opwarmen van de kerntemperatuurvoelers , 
ontdooien, voorkoelen van de binnenruimte, 
drogen van de binnenruimte, duurcyclus

03

Schockkoelen

Schockfrosten

Ontdooien

Onderbreking 
van het gisten

Slow cooking

   Instellingen



NordCap 3/20 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

GENIUS GMF061

Multifunctioneel apparaat snelkoeler / shockfroster serie GENIUS GMF

• multifunctioneel apparaat, stekkerklaar 
• voor snelkoelen, shockfrosten, ontdooien, gisten resp. het onderbreken van het gisten en garen op lage temperatuur
• zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
• 5-traps besturing van de luchtvochtigheid, vochttoevoer via vaste wateraansluiting, 5-traps besturing van de  

ventilatorsnelheid, gebruikersvriendelijke besturing met pictogrammen via een 9,5 inch touchscreen met zeer hoge 
resolutie

• automatische ontdooiing met heet gas, handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting op de bodemafvoer
• automatische omschakeling naar opslagkoeling aan het einde van de cyclus bij +3 °C of -18°C
• er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5
• verwarmde 4-punts multipoint kerntemperatuursensor voor optimale resultaten
• multifunctionele inhangstelling waarbij de afstand tussen de etages telkens met 15 mm verschoven kan worden
• probleemloos omschakelen tussen GN en EN, waarbij steeds de juiste luchtstroom in de binnenruimte gegarandeerd wordt
• anisakis-killer voor het vervaardigen van producten met rauwe vis, zoals bijvoorbeeld sushi
• handmatige instelling of gebruik van het uitgebreide “kookboek” met af fabriek ingestelde recepten voor elke functie, 

herhalende instellingen kunnen worden opgeslagen
• 4-punts kerntemperatuurvoeler met permanente weergave van de actuele temperatuur in het display
• speciale functies: verwarmbare kerntemperatuurvoeler, voorkoelen en drogen van de binnenruimte, duurcyclus met de 

aanvullende functie Multilevel (hierbij kunnen er meer timers voor de desbetreffende niveaus gestart worden)
• USB-interface voor de volgende functies: uploaden/downloaden van recepten en parameters en uitlezen van alle 

HACCP-relevante gegevens
• GMF061: standaard met 6 paar geleiderails (max. aantal 18 paar)
• GMF121: standaard met 12 paar geleiderails (max. aantal 36 paar)
• GENIUS GMF171 / GMF172: standaard met 17 paar geleiderails (max. aantal 49 paar)
• GMF231: standaard met 23 paar geleiderails (max. aantal 68 paar)
• GENIUS GMF061 / GMF121 / GMF171 / GMF231: standaard met 4 stelvoeten, h in mm: 150 
• GENIUS GMF172: standaard met 5 stelvoeten, h in mm: 150 

 
Let op: 
Draaideurrichting links of rechts zijn beide mogeijk af fabriek. Graag bij bestelling de gewenste richting aangeven. 
 
Het gebruik is ook mogelijk zonder vaste wateraansluiting met een aantal beperkingen bij koken en bij het koken op 
lage temperatuur. 
Varianten zonder aggregaat zijn op aanvraag, verkrijgbaar.

stekkerklaar, multifunctioneel inzetbaar voor snelkoelen, shockfrosten, ontdooien, gisten resp. het 
onderbreken van het gisten, garen op lage temperatuur en warmhouden, 
voor GN 1/1 of EN 600 x 400 mm

GENIUS GMF121

GENIUS GMF231
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GENIUS GMF061 GENIUS GMF121 GENIUS GMF171 GENIUS GMF231 GENIUS GMF172
stekkerklaar, multifunctioneel inzetbaar voor snelkoelen, shockfrosten, ontdooien, gisten resp. het onderbreken van het gisten,  

garen op lage temperatuur en warmhouden
voor GN 1/1 of 

EN 600 x 400 mm
voor GN 1/1 of 

EN 600 x 400 mm
voor GN 1/1 of 

EN 600 x 400 mm
voor GN 1/1 of 

EN 600 x 400 mm
voor GN 2/1 of 

EN 600 x 800 mm

buiten (b x d x h) 790 x 720 x 850 790 x 820 x 1320 790 x 820 x 1800 790 x 820 x 1950 1100 x 1050 x 1800
binnen (b x d x h)
en inbrengmaat 670 x 410 x 380 670 x 420 x 630 670 x 420 x 830 670 x 420 x 1100 670 x 900 x 830

diepte 
als de deur geopend is 1450 1550 1550 1550 1780

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1117 W / 230 V 1395 W / 230 V 3218 W / 400 V 4507 W / 400 V 6027 W / 400 V
koelvermogen 1430 W / VT -15 °C 2108 W / VT -15 °C 4807 W / VT -15 °C 7061 W / VT -15 °C 9986 W / VT -15 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid R 404A / 1000 g R 404A / 1200 g R 404A / 1600 g R 404A / 2100 g R 404A / 4000 g

geluidsniveau 70 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

TEMPERATUURINFORMATIE

bereik

Snelkoelen: +90 tot +3 °C 43 °C OT en 60% RV
Shockfrosten: +90 tot +18 °C 43 °C en 60% RV

Bedrijfstemperatuur gisten: +20 tot +45 °C bij 43 °C OT en 60% RV
Bedrijfstemperatuur voor garen op lage temperatuur: +20 tot +85 °C bij 43 °C OT en 60% RV

klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)
inbrengtemperatuur tot +90 °C

gewicht 
bruto / netto 101 kg / 86 kg 147 kg / 130 kg 195 kg / 177 kg 221 kg / 203 kg 330 kg / 306 kg

GEWICHT

buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 474100061 474100121 474100171 474100231 474100172
verkoopprijs € 8.189,00 € 10.629,00 € 12.798,00 € 13.349,00 € 20.569,00

BESTELINFORMATIE

Multifunctioneel apparaat snelkoeler / shockfroster serie GENIUS GMF
stekkerklaar, multifunctioneel inzetbaar voor snelkoelen, shockfrosten, ontdooien, gisten resp. het onderbreken van het gisten, 
garen op lage temperatuur en warmhouden, voor GN 1/1 of EN 600 x 400 mm

inhoud (naar keuze)

6 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 40 mm hoogte
5 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 50 mm hoogte
4 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 65 mm hoogte

12 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 40 mm hoogte
9 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 50 mm hoogte
7 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 65 mm hoogte

17 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 40 mm hoogte
12 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 50 mm hoogte
10 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 65 mm hoogte

23 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 40 mm hoogte
17 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 50 mm hoogte
14 GN 1/1 of 
EN 600 x 400 mm 
tot 65 mm hoogte

17 GN 2/1 of 
EN 600 x 800 mm 
tot 40 mm hoogte
12 GN 2/1 of 
EN 600 x 800 mm 
tot 50 mm hoogte
10 GN 2/1 of 
EN 600 x 800 mm 
tot 65 mm hoogte

vermogen 
(snelkoelen)
(shockfrosten)

18 kg product / cyclus
12 kg product / cyclus

25 kg product / cyclus
16 kg product / cyclus

36 kg product / cyclus
24 kg product / cyclus

55 kg product / cyclus
36 kg product / cyclus

72 kg product / cyclus
48 kg product / cyclus

SPECIALE TOEBEHOREN arttikelnr. prijs (€)
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik, voor GMF061 474FR990513 1.699,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik, voor GMF121 474FR990517 2.076,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik, voor GMF171 474FR990525 2.502,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik, voor GMF172 474FR990533 4.994,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik, voor GMF231 474FR990529 3.580,00
handdouche voor serie GENIUS GMF 474FR997433 287,00
Wielen (4 st.) voor GMF061, ø x h in mm: 60 x 80 474920596 111,00
Wielen (4 st.) voor GMF121 / GMF171 / GMF231 / GMF172, ø x h in mm: 60 x 150 474920019 192,00
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN
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ARTIKEL-
NUMMER PRIJS (€)

1 x enkelsensor-kerntemperatuurvoeler in aanvulling op de 
standaardvoeler (alleen af fabriek) - - - - - o o o o o o o o o 402880213 189,00

2 x 1 enkelsensor-kerntemperatuurvoeler in aanvulling op de 
standaardvoeler (alleen af fabriek) - - - - - o o o o o o o o o 402880214 338,00

3-punts kerntemperatuurvoeler o o o o o - - - - - - - - - 402880212 275,00
elektrische dooiwaterverdamping - - - o - - - - - - - - - - 402880028 118,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik 
voor shockfroster / snelkoeler SF 100-Z - - - - - - - o - - - - - - 402881158 8.726,00

extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik 
voor shockfroster / snelkoeler SF 50-Z - - - - - o - - - - - - - - 402881156 6.120,00

extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik 
voor shockfroster / snelkoeler SF 70-Z - - - - - - o - - - - - - - 402881157 7.781,00

extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik 
voor shockfroster / snelkoeler  SF 180-Z - - - - - - - - o o o - - - 402881159 9.214,00

HACCP-interfaceset voor pc o o o o o o o o o o o o o o 402880183 324,00
set voeten (4), hoogte van de snelkoeler / shockfroster met 
voeten en inclusief de afdekplaat boven: 900 mm o - - - - - - - - - - - - - 402880338 92,00

set GN 1/1 RVS rails (5 paar) - - - - - o - - - - - - - - 402880312 97,00
set GN 2/1 RVS rails (5 paar) - - - - - - o - - - - - - - 402880313 118,00
set zwenkwielen (4) voor snelkoeler / shockfroster - - - - - o - - - - - - - - 402880111 209,00
set zwenkwielen (4) voor snelkoeler / shockfroster,  
waarvan 2 met rem - o o - o - - - - - - - - - 402881097 140,00

set zwenkwielen (6) voor snelkoeler / shockfroster,  
waarvan 2 met rem - - - - - - o - - - - - - - 402880141 242,00
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Cryogen-Shockfroster AZF 056 T

• stekkerklaar, Cryogen-Shockfroster voor 5 x GN 1/1 of 5 x EN 600 x 400 mm 
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• shockfrosten: +90 °C naar -20 °C in ca. 30 minuten 
• capaciteit shockfrosten ca. 20 kg product / cyclus (voor details zie gebruiksaanwijzing)
• snelsluiting
• 1/2”” UNF-aansluiting voor stikstoffles (slang niet inbegrepen)
• verwarmde kerntemperatuurmeter
• programmeerbare elektronische regeling met Touchscreen

instelmogelijkheden voor stikstofhoeveelheid, gewenste kerntemperatuur, koeltijd 
 
Door de toepassing van stikstof bij het shockvriezen geschiedt het invriezen in zeer korte tijd 
(50% sneller dan met conventionele apparatuur), tegelijkertijd worden de voedingseigenschappen van de voedings-
middelen behouden en bedraagt het gewichtsverlies slechts 0,5 %. De koelruimte bereikt in enkele minuten een 
temperatuur van -80 °C. De stikstof wordt onder druk in het inwendige van het apparaat  gespoten door middel van 
ventilatoren gelijkmatig verneveld. 

 Geschikt bijv. bij de productie van sushi, vis, banketproducten, ijs, sorbets, enz.

let op:
Hou bij het werken met stikstof a.u.b. rekening met de gangbare veiligheidsvoorschriften! 
Wilt u bij de bestelling a.u.b.opgeven of een stikstofslang (lengte 2 meter, zie speciaal toebehoren) tegen meerprijs 
dient te worden meegeleverd. 
Voor de bedrijfsuitoefening is een stikstoffles met een druk van 1,5 tot 2 bar nodig. 
In verband met het directe contact tussen de stikstof en de levensmiddelen mag voor het gebruik van de shockvriezer 
alleen stikstof van levensmiddelkwaliteit worden gebruikt.  
De shockvriezer kan zonder gevaar en zonder wachttijd na de beëindiging van een cyclus worden geopend.

voor 5 x GN 1/1 of 5 x EN 600 x 400 mm

AZF 056 T
voor 5 x GN 1/1 of 5 x EN 600 x 400 mm

Bruto inhoud 120 l
Capaciteit (naar keuze) 5 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 65 mm hoogte

AFMETINGEN (MM) 800 x 768 x 630
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 200 W / 230 V
aansluitwaarde IPX4, spatwaterdicht

TECHNISCHE GEGEVENS

buitenkant Chroomstaal 1.4016
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 437060056
verkoopprijs € 7.070,00 

BESTELINFORMATIE

SSPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. Prijs in €
stikstofslang, l in mm: 2000 437900033 724,00

AZF 056 T
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KOEL- & VRIESWERKBANKEN

Koel- en vriecontainers

Sushi- & tapaskoelers Gastronormbakken

Saladettes & belegstations

04
Koelwerkbanken 4 / 2

4 / 12

4 / 17 

4 / 20

4 / 23

Vrieswerkbanken

Koel- &  
vriescontainers 

Bakkersnorm koel- 
& vrieswerkbanken

Saladettes & 
belegstations

Pizzakoelwerkbanken 
& opzetvitrines 4 / 27

Sushi- & tapaskoelers 4 / 36

Gastronormbakken 4 / 40

4 / 23

4 / 36

Pizzakoelwerkbanken 
& opzetvitrines

4 / 27 4 / 40

Koelwerkbanken

4 / 2

Vrieswerkbanken

4 / 12

Bakkersnorm koel- & vrieswerkbanken

4 / 204 / 17

04
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Creëer de perfecte 
ergonomische combinatie
Selecteer een ingebouwd of extern koelaggregaat. U kunt het machinevak 
naar keuze links of rechts plaatsen. Kies uit een groot aantal opties zoals de 
positie, grootte en het aantal lades, verschillende werkbladen, waterkering en 
stelpoten.Ook beschikbaar: de saladette optie.

DE SERIE CRIO LINEHP VAN ALPENINOX
Een gespecialiseerde productreeks
• Excellente energie-efficiëntie: koelwerkbanken van klasse A en B;  

vrieswerkbanken van klasse C en D
• +53 liter in vergelijking met gelijkwaardige modellen op de markt
• Optimale versheid dankzij vochtigheidscontrole en een nauwkeurige  

temperatuurcontrole (klasse 5)
• Airflow-systeem voor een gelijkmatige temperatuurverdeling

Energielabel Serie CRIO LINE HP

centraal gekoeld en stekkerklaar

04
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STAP 1: de basisuitrusting is zonder werkblad
Bepaal het zelf: stekkerklare of centraal gekoelde versie, met 2, 3 of 4 compartimenten

KOELWERKBANKEN: FLEXIBEL ONTWERP OP MAAT
MET DE SERIE CRIO LINEHP VAN ALPENINOX 04
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Art. nr.: 402712268 4027123001 4027123011 4027123021 402712270 4027123031 4027123041 4027123051 402712272 4027123061 4027123071 4027123081

Basismodel
zonder werkblad

3.126,00 € 3.649,00 € 3.845,00 € 4.172,00 € 3.885,00 € 4.408,00 € 4.931,00 € 5.454,00 € 4.555,00 € 5.078,00 € 5.601,00 € 6.647,00 €

Variant APL
incl. werkblad 50 mm
aan alle zijden
afgekant

3.418,00 € 3.941,00 € 4.137,00 € 4.464,00 € 4.236,00 € 4.759,00 € 5.282,00 € 5.805,00 € 4.981,00 € 5.504,00 € 6.027,00 € 7.073,00 €

Variant APL-AK
incl. werkblad 
100 mm afgekant 
aan de rugzijde

3.496,00 € 4.019,00 € 4.215,00 € 4.542,00 € 4.320,00 € 4.843,00 € 5.366,00 € 5.889,00 € 5.113,00 € 5.636,00 € 6.159,00 € 7.205,00 €

SERIE CRIO HPO VAN ALPENINOX – CENTRAAL GEKOELD

CRIO HPO 2-7001

vanaf € 3.126,00

CRIO HPO 3-7001

vanaf € 3.885,00

CRIO HPO 4-7001

vanaf € 4.555,00

CRIO HPO 2-7011

vanaf € 3.649,00

CRIO HPO 3-7011

vanaf € 4.408,00 

CRIO HPO 4-7011

vanaf € 5.078,00

CRIO HPO 2-7061

vanaf € 3.845,00

CRIO HPO 3-7031

vanaf € 4.931,00

CRIO HPO 4-7031

vanaf € 5.601,00

CRIO HPO 2-7031

vanaf € 4.172,00

CRIO HPO 3-7051

vanaf € 5.454,00

CRIO HPO 4-7051

vanaf € 6.647,00
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Art. nr.: 402712000 402712005 402712009 402712017 402712026 402712031 402712043 402712051 402712060 402712066 402712078 402712086

Basismodel
zonder werkblad

3.298,00 € 3.821,00 € 4.017,00 € 4.344,00 € 3.929,00 € 4.452,00 € 4.975,00 € 5.498,00 € 4.765,00 € 5.288,00 € 5.811,00 € 6.857,00 €

Variant APL
incl. werkblad 50 mm
aan alle zijden
afgekant

3.590,00 € 4.113,00 € 4.309,00 € 4.636,00 € 4.280,00 € 4.803,00 € 5.326,00 € 5.849,00 € 5.191,00 € 5.714,00 € 6.237,00 € 7.283,00 €

Variant APL-AK
incl. werkblad 
100 mm afgekant 
aan de rugzijde

3.668,00 € 4.191,00 € 4.387,00 € 4.714,00 € 4.364,00 € 4.887,00 € 5.410,00 € 5.933,00 € 5.323,00 € 5.846,00 € 6.369,00 € 7.415,00 €

SERIE CRIO HPM VAN ALPENINOX – STEKKERKLAAR

CRIO HPM 2-7001

vanaf € 3.298,00

CRIO HPM 3-7001

vanaf € 3.929,00 

CRIO HPM 4-7001

vanaf € 4.765,00 

CRIO HPM 2-7011

vanaf € 3.821,00 

CRIO HPM 3-7011

vanaf € 4.452,00

CRIO HPM 4-7011

vanaf € 5.288 ,00

CRIO HPM 2-7061

vanaf € 4.017,00

CRIO HPM 3-7031

vanaf € 4.975,00 

CRIO HPM 4-7031

vanaf € 5.811,00

CRIO HPM 2-7031

vanaf € 4.344,00

CRIO HPM 3-7051

vanaf € 5.498,00

CRIO HPM 4-7051

vanaf € 6.857,00
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Art. nr.: 402712268 4027123001 4027123011 4027123021 402712270 4027123031 4027123041 4027123051 402712272 4027123061 4027123071 4027123081

Basismodel
zonder werkblad

3.126,00 € 3.649,00 € 3.845,00 € 4.172,00 € 3.885,00 € 4.408,00 € 4.931,00 € 5.454,00 € 4.555,00 € 5.078,00 € 5.601,00 € 6.647,00 €

Variant APL
incl. werkblad 50 mm
aan alle zijden
afgekant

3.418,00 € 3.941,00 € 4.137,00 € 4.464,00 € 4.236,00 € 4.759,00 € 5.282,00 € 5.805,00 € 4.981,00 € 5.504,00 € 6.027,00 € 7.073,00 €

Variant APL-AK
incl. werkblad 
100 mm afgekant 
aan de rugzijde

3.496,00 € 4.019,00 € 4.215,00 € 4.542,00 € 4.320,00 € 4.843,00 € 5.366,00 € 5.889,00 € 5.113,00 € 5.636,00 € 6.159,00 € 7.205,00 €

SERIE CRIO HPO VAN ALPENINOX – CENTRAAL GEKOELD

CRIO HPO 2-7001

vanaf € 3.126,00

CRIO HPO 3-7001

vanaf € 3.885,00

CRIO HPO 4-7001

vanaf € 4.555,00

CRIO HPO 2-7011

vanaf € 3.649,00

CRIO HPO 3-7011

vanaf € 4.408,00 

CRIO HPO 4-7011

vanaf € 5.078,00

CRIO HPO 2-7061

vanaf € 3.845,00

CRIO HPO 3-7031

vanaf € 4.931,00

CRIO HPO 4-7031

vanaf € 5.601,00

CRIO HPO 2-7031

vanaf € 4.172,00

CRIO HPO 3-7051

vanaf € 5.454,00

CRIO HPO 4-7051

vanaf € 6.647,00
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Koelwerkbank serie CRIO HPM GN 1/1

• stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling, korpushoogte in mm: 700
• buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
• binnenkant RVS 1.4301
• binnenruimte geschikt voor GN 1/1
• Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
• Ventilatie aan de voorzijde, hierdoor geschikt voor onderbouw en inbouw. Er is geen ventilatieruimte nodig aan de 

achterkant of zijkanten 
• met 2 tot 4 zelfsluitende en niet uitstekende draaideuren 
• RVS handgrepen, deuren open tot 95°, speciale 3-kamer ballonafdichting zonder gereedschap eenvoudig wisselbaar
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 90 mm dik
• elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-controlefunctie en Service-Alarm, Touch-Pad,  

3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen
• automatische ontdooiing “IQ Defrost” regelt de ontdooicycli afhankelijk van de situatie
• heetgas verdamping van het dooiwater
• intelligent “Airflow”-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 

apparaat worden geplaatst
• vrij liggende verdamper
• standaard per deurcompartiment een gemakkelijk te reinigen stellage met 6 kantelveilige draagrails en  

1 draagrooster, grijs gerilsaneerd
• geschikt voor sokkelmontage
• binnenkant voegloos met afgeronde hoeken
• luchtgeleidingsplaten in bovenkant van de binnenzijde voorzien elk koelvak van een gelijkmatige luchtstroom
• onderhoudsvriendelijk volledig uittrekbaar koelaggregaat
• RVS stelvoeten (145 mm / 210 mm) 

 
Let op: 
naar keuze ook voorzien van GN 1/1 telescoop-schuifladen met de indeling 2 x 1/2, 3 x 1/3 of 1 x 1/3 + 1 x 2/3  
 
De koelwerkbanken zijn ook verkrijgbaar met het machinevak aan de rechterzijde. Neemt u contact met ons op.

stekkerklaar, korpushoogte 700 mm, 700 mm diep

CRIO HPM 2-7001

CRIO HPM 3-7001

CRIO HPM 4-7001
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Koelwerkbank serie CRIO HPM GN 1/1
stekkerklaar, korpushoogte 700 mm, 700 mm diep

CRIO HPM 2-7001 CRIO HPM 3-7001 CRIO HPM 4-7001
2 deuren 3 deuren 4 deuren

stekkerklaar, korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm, basismodel zonder werkblad

buiten (b x d x h) 1341 x 700 x 850 1795 x 700 x 850 2249 x 700 x 850
binnen (b x d x h) 798 x 560 x 550 1252 x 560 x 550 1706 x 560 x 550
diepte als deur geopend is 1110
diepte bij geopende la 1310
hoogte met werkblad 900

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 250 W / 230 V
koelvermogen 320 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 70 g
energieverbruik 456 kWu / jaar 560 kWu / jaar 824 kWu / jaar
energieklasse A A B
geluidsniveau 58,2 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE  

gewicht netto 115 kg / 100 kg 135 kg / 120 kg 175 kg / 160 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402712000 402712026 402712060
verkoopprijs € 3.298,00 € 3.929,00 € 4.765,00

BESTELINFORMATIE

bruto inhoud 290 l 440 l 590 l
netto inhoud 198 l 310 l 423 l
opbergruimte 2 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd 3 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd 4 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

CRIO HPM 2-7001 APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 3.590,00
CRIO HPM 2-7001 APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant 3.668,00
CRIO HPM 3-7001 APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 4.280,00
CRIO HPM 3-7001 APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant 4.364,00
CRIO HPM 4-7001 APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 5.191,00
CRIO HPM 4-7001 APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant 5.323,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
set van 2 draagrails 402881108 34,00
1/3 + 2/3 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP 4028810811 518,00
2 x 1/2 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP 4028810791 523,00
3 x 1/3 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP 4028810801 719,00
werkblad, aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 2-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line 402881084 292,00
werkblad, aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 3-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line 402881085 351,00
werkblad, aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 4-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line 402881086 426,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 2-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line 402881087 370,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 3-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line 402881088 435,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 4-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line 402881090 558,00
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd 402881107 22,00
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails 402881109 56,00
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Koelwerkbank serie CRIO HPO GN 1/1

• centraalgekoelde koelwerkbank met circulatiekoeling voor aansluiting op een extern koelsysteem, korpushoogte 700 mm
• buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
• binnenkant RVS 1.4301
• binnenruimte geschikt voor GN 1/1
• Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
• met 2 tot 4 zelfsluitende en niet uitstekende draaideuren 
• RVS handgrepen, deuren open tot 95°, speciale 3-kamer ballonafdichting zonder gereedschap eenvoudig wisselbaar
• isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 90 mm dik
• elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-controlefunctie en Service-Alarm, Touch-Pad,  

3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen
• automatische ontdooiing “IQ Defrost” regelt de ontdooicycli afhankelijk van de situatie
• intelligent “Airflow”-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het 

apparaat worden geplaatst
• vrij liggende verdamper
• standaard per deurcompartiment een gemakkelijk te reinigen stellage met 6 kantelveilige draagrails en  

1 draagrooster, grijs gerilsaneerd
• geschikt voor sokkelmontage
• binnenkant voegloos met afgeronde hoeken
• luchtgeleidingsplaten in bovenkant van de binnenzijde voorzien elk koelvak van een gelijkmatige luchtstroom
• RVS stelvoeten (145 mm / 210 mm) 

 
 
Let op: 
De koelwerkbanken zijn ook verkrijgbaar met het installatievak aan de rechterzijde. Neemt u contact met ons op. 
 
Lokale dooiwaterafvoer vereist of dooiwaterbak met elektrische doowaterverdmaping 
 
Het boorgat voor de reinigingsafvoer is gemarkeerd aan de onderzijde van de koelwerkbank 

centraalgekoeld, korpushoogte: 700 mm, 700 mm diep

CRIO HPO 2-7001

CRIO HPO 3-7001

CRIO HPO 4-7001



NordCap 4/11geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw

Koelwerkbank serie CRIO HPO GN 1/1
centraalgekoeld, korpushoogte: 700 mm, 700 mm diep

CRIO HPO 2-7001 CRIO HP0 3-7001 CRIO HP0 4-7001
2 deuren 3 deuren 4 deuren

centraal gekoeld, korpushoogte: 700 mm, 700 mm diep, basismodel zonder werkblad

AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 30 W / 230 V
koelvermogen 488 W / VT -10 °C
koudemiddel Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE  

gewicht brutto/netto 105 kg / 90 kg 120 kg / 105 kg 160 kg / 145 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402712268 402712270 402712272
verkoopprijs € 3.126,00 € 3.885,00 € 4555,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

CRIO HPO 2-7001 APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 3.418,00
CRIO HPO 2-7001 APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant 3.496,00
CRIO HPO 3-7001 APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 4.236,00
CRIO HPO 3-7001 APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant 4.320,00
CRIO HPO 4-7001 APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 4.981,00
CRIO HPO 4-7001 APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant 5.113,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
set van 2 draagrails 402881108 34,00
1/3 + 2/3 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP 4028810811 518,00
2 x 1/2 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP 4028810791 523,00
3 x 1/3 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP 4028810801 719,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 2-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken 402881104 370,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 3-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken 402881105 435,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 4-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken 402881106 558,00
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 2-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken 402881094 292,00
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 3-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken 402881099 351,00
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 4-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken 402881103 426,00
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd 402881107 22,00
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails 402881109 56,00

buiten (b x d x h) 1203 x 700 x 850 1657 x 700 x 850 2111 x 700 x 850
binnen (b x d x h) 798 x 560 x 550 1252 x 560 x 550 1706 x 560 x 550
diepte als deur geopend is 1110
diepte bij geopende la 1310
hoogte met werkblad 900

SPECIFICATIES
bruto inhoud 290 l 440 l 590 l
netto inhoud 198 l 310 l 423 l
Opbergruimte 2 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd 3 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd 4 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd
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stekkerklaar, zonder bovenblad

CRIO HPM TK 2-7001

CRIO HPM TK 2-7001 R

CRIO HPM TK 3-7001

CRIO HPM TK 3-7001 R

• Stekkerklare vrieswerkbank met circulatiekoeling
• Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
• Binnenkant RVS 1.4301 met afgeronde hoeken en geschikt voor GN 1/1
• Aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
• CRIO HPM TK 2-7001: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
• CRIO HPM TK 3-7001: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 2 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
• Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
• Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 

0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
• 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde.
• Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
• Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor de interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en  

weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en een turbotoets voor continue werking  
(voor het sneller afkoelen van warme producten).

• intelligent “Airflow”-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert
• IQ Defrost
• Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneem- 

bare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
• Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met computer of geïntegreerde HACCP systemen.
• Uitgevoerd met ingebouwd koelaggregaat
• Koolwaterstof koelmiddel R290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFK vrij
• Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer

CRIO HPM TK 
2-7001

CRIO HPM TK 
2-7001 R

CRIO HPM TK 
3-7001

CRIO HPM TK 
3-7001 R

2 deuren 2 deuren, 
verdamper rechts

3 deuren 3 deuren,
verdamper rechts

stekkerklaar, basismodel zonder werkblad, korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm

buiten (b x d x h) 1238 x 700 x 850 1238 x 700 x 850 1721 x 700 x 850 1721 x 700 x 850
binnen (b x d x h) 798 x 560 x 550 798 x 560 x 550 1095 x 580 x 543 1095 x 580 x 543
diepte als deur geopend is 1110
hoogte met werkblad 900

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

koelvermogen 569 W / VT -30 °C
koudemiddel  / hoeveelheid R290 / 145 g R290 / 145 g
energieverbruik 1564 kWh / jaar 1564 kWh / jaar 2406 kWh / jaar 2406 kWh / jaar
energieklasse C C D D
aansluitwaarde 220-240 V/1 ph/50 Hz
opgenomen vermogen 0.49 kW max.

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht netto 105 kg 105 kg 120 kg 120 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402712094 402712275 402712099 402712277
verkoopprijs € 4.249,00 € 4.310,00 € 4.769,00 € 5.029,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

CRIO HPM TK 2-7001
APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 4.599
APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant 4.599

CRIO HPM TK 2-7001 R
APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 4.649
APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant 4.649

CRIO HPM TK 3-7001 R
APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 5.199
APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant 5.199

CRIO HPM TK 3-7001
APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 5.459
APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant 5.459

bruto inhoud 290 l 290 l 440 l 440 l
netto inhoud 198 l 198 l 310 l 310 l

Uitneembare deurafdichting

Uitneembare rekken en steunen

Vrieswerkbank, serie Crio Line
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centraal gekoeld, zonder bovenblad

• Centraal gekoelde vrieswerkbank met ingebouwde koelunit voor een optimale luchtcirculatie
• Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
• Binnenkant RVS 1.4301 met afgeronde hoeken en geschikt voor GN 1/1
• Aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
• CRIO HPO 2-7001: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
• CRIO HPO 3-7001: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 2 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
• Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
• uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 

0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
• 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde.
• Regelbare temperatuur van -15°C tot -22°C.
• Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor de interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave 

van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en een turbotoets voor continue werking.
• Intelligent “Airflow”-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert
• IQ Defrost - volledig automatische ontdooiing begint enkel wanneer ijs echt aan het opbouwen is in de verdamper en 

aanpassing van de duur van ontdooien om de perfecte verwijdering van ijs te garanderen.
• Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneem- 

bare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
• Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met computer of geïntegreerde HACCP systemen.
• Remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat
• Koolwaterstof koelmiddel R290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFK vrij
• Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer

CRIO HPMO TK 2-7001 CRIO HPO TK 3-7001
2 deuren 3 deuren

centraal gekoeld, basismodel zonder werkblad, korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm

buiten (b x d x h) 1203 x 700 x 850 1657 x 700 x 850
diepte als deur geopend is 1110
hoogte met werkblad 900

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

koudemiddel R404a R449a
aansluitwaarde 220-240 V/1 ph/50 Hz

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -22 °C
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht netto 95 kg 110 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402712274 402712276
verkoopprijs € 3.499,00 € 4.089,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

CRIO HPO TK 2-7001
APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 3.849
APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant 3.849

CRIO HPO TK 3-7001
APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant 4.519
APL-AK incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant 4.519

bruto inhoud 290 l 440 l
netto inhoud 198 l 310 l

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 2-deurs 
centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken 402881094 292,00

werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 3-deurs 
centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken 402881099 351,00

werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 2-deurs 
centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken 402881104 370,00

werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 3-deurs 
centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken 402881105 435,00

GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd 402881107 22,00
set van 2 draagrails 402881108 34,00
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails 402881109 56,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS 42211065 19,00
GN-bak 1/1 - 100, RVS 42211100 23,00

Afgeronde hoeken

Zelfreinigende condensor

CRIO HPO TK 3-7001

CRIO HPO TK 2-7001

Vrieswerkbank, serie Crio Line

04
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UKT 2ZG

UKT 1ZG 2ZK

UKT 3ZG

UKT 2ZG 2ZK

Onderbouwkoelwerkbank serie UKT GN 1/1
stekkerklaar, korpushoogte: 520 mm, diepte: 700 mm 
ideale onderbouwunit voor kookapparaten van verschillende dieptes

bruto inhoud 185 l 185 l 283 l 283 l
netto inhoud 126 l 126 l 190 l 190 l

buiten (b x d x h) 1200 x 700 x 650 1200 x 700 x 650 1600 x 700 x 650 1600 x 700 x 650
binnen (b x d x h) 305 x 380 305 x 380 305 x 380 305 x 380
diepte bij geopende lade 1295 1295 1295 1295

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 207 W / 230 V 207 W / 230 V 262 W / 230 V 262 W / 230 V
koelvermogen 172 W / VT -10 °C 172 W / VT -10 °C 219 W / VT -10 °C 219 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 300 g R 134a / 300 g R 134a / 350 g R 134a / 350 g
energieverbruik 792 kWh / jaar 788 kWh / jaar 1015 kWh / jaar 1015 kWh / jaar
energieklasse C C C C

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)
relatieve luchtvochtigheid 80 % 78 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 119 kg / 94 kg 124 kg / 99 kg 153 kg / 128 kg 137 kg / 112 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710113001
-0-0-T

46710113001
-0-0-AT

46710113002
-0-0-T

46710113002
-0-0-AT

verkoopprijs € 1.929,00 € 2.063,00 € 2.495,00 € 2.610,00

BESTELINFORMATIE

• stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling
• binnenruimte geschikt voor GN 1/1
• buitenkant: RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant: RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• UKT 2ZG: 2 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte, effectieve hoogte: 271 mm
• UKT 1ZG 2ZK: 1 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte, effectieve hoogte: 271 mm, 2 x ½ GN 1/1 lade, effectieve 

hoogte: 143 mm
• UKT 3ZG: 3 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte, effectieve hoogte: 271 mm
• UKT 2ZG 2ZK: 2 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte, effectieve hoogte: 271 mm, 2 x ½ GN 1/1 lade, effectieve 

hoogte: 143 mm
• isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij
• automatische ontdooiing
• eenvoudig te reinigen en optimale hygiëne door afgeronde binnenhoeken en buitenranden
• telescoop-schuifladen in een hoogwaardige RVS uitvoering
• in hoogte verstelbare RVS stelvoeten (130 / 210 mm)

UKT 2ZG UKT 1ZG 2ZK UKT 3ZG UKT 2ZG 2ZK
2 x GN

1/1 lade over de 
volledige hoogte

1 x GN
1/1 lade over de 

volledige hoogte en 
2 x GN-lade 1/1

3 x GN
1/1 lade over de 
volledige hoogte

2 x GN
1/1 lade over de 

volledige hoogte en 
2 x GN-lade 1/1

Korpushoogte: 520 mm, diepte: 700 mm
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Koel- vrieswerkbank KT-68

• stekkerklare koel- vrieswerkbank met circulatiekoeling
• binnenruimte voor GN 2/1
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4509
• werkblad met opstaande rand aan de achterzijde
• afgeronde binnenhoeken
• met 3 zelfsluitende deuren, openstand van de deuren bij 100°, gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij
• elektronische besturing, digitaal display, 2 afzonderlijk instelbare temperatuurbereiken voor koelen en vriezen
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• gecoate verdamper
• standaard met E-vormige draagrails om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te bevestigen
• 6 in hoogte verstelbare RVS stelvoeten

stekkerklaar, 1 vries- en 2 koelcompartimenten

KT-68
stekkerklaar, 1 vries- en 2 koelcompartimenten

netto inhoud 84 + 180 l

buiten (b x d x h) 1860 x 700 x 850
hoogte met werkblad 874
hoogte met werkblad en 
opstaande rand 975

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 420 W / 230 V
koelvermogen 437 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 120 g
energieverbruik 2,27 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik koelbereik: +2 tot +8 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
vriesbereik: -15 tot -20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 95 kg / 85 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46711128001-0-N-T
verkoopprijs € 3.398,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 100, RVS 42211100 23,00 42211100 23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00 42211150 34,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS 42211065 19,00 42211065 19,00

KT-68
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KKM 102

KKSM 102

KKSSM 102

Koelwerkbank serie KK 102
stekkerklaar, korpushoogte: 800 mm, diepte: 700 mm, voor GN 1/1

KKM 102 KKSM 102 KKSSM 102
2 deuren 1 deur, 2 laden GN 1/1 4 laden GN 1/1

stekkerklaar, zonder werkblad, korpushoogte: 800 mm, diepte: 700 mm, voor GN 1/1

bruto inhoud 250 l
netto inhoud 140 l

buiten (b x d x h) 950 x 700 x 810
870 x 550 x 520binnen (b x d x h)

diepte als deur geopend is 1120 1120
diepte bij geopende lade 1300 1300

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 288 W / 230 V
koelvermogen 224 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 120 g
energieverbruik 1100 kWh / jaar
energieklasse D
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
relatieve luchtvochtigheid 50 tot 70 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 94 kg / 82 kg 94 kg / 85 kg 97 kg / 85 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729019 402729017 402729020
verkoopprijs € 2.329,00 € 3.090,00 € 3.456,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing 402881457 1.217,00
HACCP-interfaceset IR22 402880252 111,00
set loopwielen (4 stuks), waarvan 2 met rem, versterkte uitvoering 402880267 261,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd 402881435 22,00

• stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling, 800 mm
• aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
• binnenkant RVS 1.4301
• basisuitvoering zonder werkblad voor inbouw ter plekke
• binnenruimte geschikt voor GN 1/1
• KKM 102: 2 zelfsluitende en niet uitstekende deuren
• KKSM 102: 1 zelfsluitende en niet uitstekende deur, 2 x ½ GN 1/1 lade
• KKSSM 102: 4 x ½ GN 1/1 lade
• RVS greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s), openstand van de deuren bij 95°
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 50 mm dik
• automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
• ingeschuimde verdamper
• binnenruimte met een diepgetrokken bodem, voegloos met drempel en een 1/2" reinigingsafvoer
• onderhoudsvriendelijk volledig uittrekbaar koelaggregaat
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HDCF 03 E

HDCF 13 E

Koel- en vriescontainer serie HDCF E

• stekkerklare koel- en vriescontainer met statische koeling 
• HDCF 03 E: 2 koellades, 1 x GN 1/1 en 2 x GN 1/4, 1 vrieslade voor 1 x GN 1/1 
• HDCF 13 E: 2 koellades, elk 2 x GN 1/1, 1 vrieslade voor 1 x EN 600 x 400  
• buitenkant RVS 1.4016 
• binnenkant RVS 1.4301 
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 55 mm 
• magnetische deursluiting
• elektrische ontdooiing met ontdooiprogramma
• elektrische dooiwaterverdamping
• versterkt werkblad voor combinatie met tafelapparatuur
• wordt standaard geleverd met geschikte GN polycarbonaat bakken voor alle lades  

 
Let op: 
houdt rekening bij het installeren van het apparaat dat zich aan de rechterkant van de kast ventilatiesleuven bevinden

versterkt werkblad voor combinatie met tafelapparatuur

HDCF 03 E HDCF 13 E
2 koellades voor 1 x GN 1/1 en 2 x GN 1/4 

per lade, 1 vrieslade voor 1 x GN 1/1
2 koellades voor elk 2 x GN 1/1, 1 vrieslade 

voor 1 x EN 600 x 400 mm

inhoud (naar keuze) koellades: 1 GN 1/1 en 2 x GN 1/4 per lade
vrieslade: 1 GN 1/1

koellades: 2 GN 1/1 per lade
vrieslade: 1 EN 600 x 400 mm

buiten (b x d x h) 680 x 650 x 1040 800 x 700 x 1040
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 900 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 140 g R 404A / 160 g
beschermingsgraad IPX4, sproeidicht

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot 5 °C in de bovenste 2 lades
5 tot -18 °C in de onderste lade

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 108 kg / 94 kg 126 kg / 110 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4016
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 437060003 437060013
verkoopprijs € 4.747,00 € 5.138,00 

BESTELINFORMATIE

04
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HDCC 22 E

Koelwerkbank HDCC 22 E

• stekkerklare koelwerkbank met statische koeling
• 2 koellades voor elk 1 x GN 2/1 
• buitenkant RVS 1.4016 
• binnenkant RVS 1.4301 
• isolatie van PUR hardschuim, HCFK-vrij, 55 mm 
• magnetische deursluiting
• elektrische ontdooiing met ontdooiprogramma
• handmatige dooiwaterafvoer
• versterkt werkblad voor combinatie met tafelapparatuur
• standaard met 2 GN bakken van polycarbonaat 1/1-150 per lade, b x d in mm: 325 x 530 
• 4 wielen, waarvin 2 met vastzetfunctie 

verrijdbaar, 2 lades, voor elk 1 x GN 2/1 per lade

HDCC 22 E
verrijdbaar, 2 lades, voor 1 x GN 2/1 per lade

inhoud (naar keuze) 1 GN 2/1 per lade

buiten (b x d x h) 1200 x 700 x 720
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 900 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 160 g
beschermingsgraad IPX4, sproeidicht

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +5 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 108 kg / 92 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4016
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 437060022
verkoopprijs € 4.253,00

BESTELINFORMATIE
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Koelwerkbank KTM 1070-1T

• stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4509
• afgeronde bodem
• binnenruimte geschikt voor GN 2/1
• 1 zelfsluitende deur
• isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing door compressorstop, dooiwaterverdamping via de restwarmte van het aggregaat
• standaard per deurcompartiment voorzien van 1 paar E-vormige draagrails, om GN 2/1 bakken onder de  

draagroosters te hangen en 1 GN-draagrooster 2/1, gerilsaneerd
• 4 in hoogte verstelbare RVS stelvoeten

stekkerklaar, 1 deur, diepte: 820 mm

KTM 1070-1T
stekkerklaar, 1 deur, diepte: 820 mm

bruto inhoud 365 l
netto inhoud 150 l

buiten (b x d x h) 1070 x 820 x 850
diepte als deur geopend is 1470

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 256 W / 230 V
koelvermogen 185 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 300 g
energieverbruik 1307 kWh / jaar
energieklasse D

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 112 kg / 100 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710152001-0-0-T
verkoopprijs € 2.884,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 100, RVS 42211100 23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS 42211065 19,00

KTM 1070-1T
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BKT-M 2-800 
basisuitvoering zonder werkblad

BKT-M 3-800 
basisuitvoering zonder werkblad

BKT-O 2-800 
basisuitvoering zonder werkblad 

incl. installatievak, 
expansieventiel en bedieningspaneel

BKT-O 3-800 
basisuitvoering zonder werkblad,

incl. installatievak, 
expansieventiel en bedieningspaneel

Bakkersnorm koelwerkbank serie BKT
Korpushoogte: 850 mm, diepte: 800 mm 
stekkerklaar of centraal gekoeld, voor EN 600 x 400 mm

BKT-M 2-800 BKT-M 3-800 BKT-O 2-800 BKT-O 3-800
stekkerklaar, 
met 2 deuren

stekkerklaar,  
met 3 deuren

centraal gekoeld, 
met 2 deuren

centraal gekoeld, 
met 3 deuren

korpushoogte: 850 mm, diepte: 800 mm, voor EN 600 x 400 mm

bruto inhoud 408 l 633 l 408 l 633 l
netto inhoud 260 l 390 l 260 l 390 l

buiten (b x d x h) 1408 x 800 x 850 1947 x 800 x 850 1278 x 790 x 850 1817 x 790 x 850
binnen (b x d x h) 978 x 685 x 600 1517 x 685 x 600 978 x 685 x 600 1517 x 685 x 600

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 270 W / 230 V 360 W / 230 V 68 W / 230 V 126 W / 230 V
koelvermogen 324 W / VT -10 °C 360 W / VT -10 °C 365 W / VT -10 °C 424 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 200 g R 134a / 330 g Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik 1110 kWh / jaar 1225 kWh / jaar
energieklasse C C
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +10 °C 0 tot +10 °C bij 38 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV) T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

Gewicht bruto 130 kg 160 kg 110 kg 140 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 474600400501 474600400502 474600400503 474600400504
verkoopprijs € 3.510,00 € 4.528,00 € 3.027,00 € 4.130,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
werkblad 1278 AK, voor centraal gekoelde modellen met 2 deuren, 
opstaande rand van 50 mm aan de achterkant 474600933 408,00

werkblad 1278, voor centraal gekoelde modellen met 2 deuren 474600922 394,00
werkblad 1408 AK, voor stekkerklare modellen met 2 deuren, 
opstaande rand van 50 mm aan de achterkant 474600903 413,00

werkblad 1408, voor stekkerklare modellen met 2 deuren 474600902 396,00
werkblad 1817 AK, voor centraal gekoelde modellen met 3 deuren, 
opstaande rand van 50 mm aan de achterkant 474600955 521,00

werkblad 1817, voor centraal gekoelde modellen met 3 deuren 474600944 469,00
werkblad 1947 AK, voor stekkerklare modellen met 3 deuren, 
opstaande rand van 50 mm aan de achterkant 474600905 520,00

werkblad 1947, voor stekkerklare modellen met 3 deuren 474600904 476,00
draagrail links 474600909 16,00
draagrail rechts 474600908 16,00
EN-bak, b x d x h in mm: 400 x 600 x 70 474600910 32,00
set loopwielen (4 stuks), waarvan 2 geremd Ø 125 mm, hoogte 158 mm 474600912 282,00
ladeset 2 x 1/2, effectieve hoogte per la 240 mm - al gemonteerd 474600906 513,00
EN-draagrooster, b x d in mm: 400 x 600 mm 474600911 22,00
ombouwset voor deurdraairichting voor koel- /vrieswerkbanken 474600913 143,00

• stekkerklare of centraal gekoelde Bakkersnorm koelwerkbank met circulatiekoeling, 850 mm
• buitenkant RVS 1.4301
• binnen RVS 1.4301
• binnenzijde geschikt voor EN 600 x 400 mm
• met 2 of 3 zelfsluitende deuren, magnetisch(e) deurrubber(s), openstand van de deuren bij 100°
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• BKT-O 2-800 / BKT-O 3-800: met voorgeïnstalleerd expansieventiel, bedieningspaneel en installatievak
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• gemakkelijk te reinigen en optimale hygiëne door de afgeronde binnenranden en de uitneembare RVS stellage
• met 4 in hoogte verstelbare RVS stelvoeten (150 - 200 mm)
• standaard met 8 paar RVS draagrails per deurcompartiment 

 
Let op: 
deurdraairichting met behulp van een set aan te passen. Basisuitvoering met deuren en zonder werkblad. De basisvariant 
kan met werkbladen met of zonder opstaande rand individueel aan de eigen behoeften worden aangepast. 
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BKT-M 2-800 
basisuitvoering zonder werkblad

BKT-M 3-800 
basisuitvoering zonder werkblad

BKT-O 2-800 
basisuitvoering zonder werkblad,

incl. installatievak, 
expansieventiel en bedieningspaneel

BKT-O 3-800 
basisuitvoering zonder werkblad,

incl. installatievak, 
expansieventiel en bedieningspaneel

Bakkersnorm vrieswerkbank serie BTKT
korpushoogte: 850 mm, diepte: 800 mm, voor EN 600 x 400 mm 
met 2 of 3 compartimenten, stekkerklaar of centraal gekoeld

BTKT-M 2-800 BTKT-M 3-800 BTKT-O 2-800 BTKT-O 3-800
stekkerklaar, 
met 2 deuren

stekkerklaar, 
met 3 deuren

centraal gekoeld, 
met 2 deuren

centraal gekoeld, 
met 3 deuren

korpushoogte: 850 mm, diepte: 800 mm, voor EN 600 x 400 mm

bruto inhoud 408 l 633 l 408 l 633 l
netto inhoud 260 l 390 l 260 l 390 l

buiten (b x d x h) 1408 x 800 x 850 1947 x 800 x 850 1278 x 790 x 850 1817 x 790 x 850
binnen (b x d x h) 978 x 685 x 600 1517 x 685 x 600 978 x 685 x 600 1517 x 685 x 600

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 500 W / 230 V 600 W / 230 V
koelvermogen 353 W / VT -23 °C 452 W / VT -30 °C 365 W / VT -23 °C 543 W / VT -30 °C
Koudemiddel R 404A Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 2481 kWh / jaar 2957 kWh / jaar
energieklasse D D
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -20 °C -15 tot -20 °C bij 38 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV) T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 150 kg / 150 kg 180 kg / 150 kg 110 kg / 110 kg 140 kg / 140 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 474600400505 474600400506 474600400507 474600400508
verkoopprijs € 3.727,00 € 4.831,00 € 3.140,00 € 4.307,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
werkblad 1278 AK, voor centraal gekoelde modellen met 2 deuren, 
opstaande rand van 50 mm aan de achterkant 474600933 408,00

werkblad 1278, voor centraal gekoelde modellen met 2 deuren 474600922 394,00
werkblad 1408 AK, voor stekkerklare modellen met 2 deuren, 
opstaande rand van 50 mm aan de achterkant 474600903 413,00

werkblad 1408, voor stekkerklare modellen met 2 deuren 474600902 396,00
werkblad 1817 AK, voor centraal gekoelde modellen met 3 deuren, 
opstaande rand van 50 mm aan de achterkant 474600955 521,00

werkblad 1817, voor centraal gekoelde modellen met 3 deuren 474600944 469,00
werkblad 1947 AK, voor stekkerklare modellen met 3 deuren, 
opstaande rand van 50 mm aan de achterkant 474600905 520,00

werkblad 1947, voor stekkerklare modellen met 3 deuren 474600904 476,00
draagrail links 474600909 16,00
draagrail rechts 474600908 16,00
EN-bak, b x d x h in mm: 400 x 600 x 70 474600910 32,00
set loopwielen (4 stuks), waarvan 2 geremd Ø 125 mm, hoogte 158 mm 474600912 282,00
draagrooster 400 x 600 mm 474600911 22,00
ombouwset voor deurdraairichting voor koel- /vrieswerkbanken 474600913 143,00

• stekkerklare of centraal gekoelde gebakvrieswerkbank met circulatiekoeling, 850 mm
• buitenkant RVS 1.4301, binnenkant RVS 1.4301
• binnenzijde geschikt voor EN 600 x 400 mm
• met 2 of 3 zelfsluitende deuren, magnetisch(e) deurrubber(s), openstand van de deuren bij 100°
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• BTKT-O 2-800 / BTKT-O 3-800: met voorgeïnstalleerd expansieventiel, bedieningspaneel en installatievak
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• standaard met 8 paar RVS draagrails per deurcompartiment
• gemakkelijk te reinigen en optimale hygiëne door de afgeronde binnenranden en de uitneembare RVS stellage
• met 4 in hoogte verstelbare RVS stelvoeten (150 mm) 

 
Let op: 
deurdraairichting met behulp van een set aan te passen. Ladesets zijn voor de vrieswerkbanken niet mogelijk. 
Basisuitvoering met deuren en zonder werkblad. De basisvariant kan met werkbladen met of zonder opstaande rand 
individueel aan de eigen behoeften worden aangepast. 
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OTKT 1200

OTKT 1600

Onderbouwvrieswerkbank serie OTKT

• stekkerklare vrieswerkbank met circulatiekoeling, 520 mm
• buitenkant RVS 1.4301, achterwand verzinkt
• binnenkant RVS 1.4301
• ideale onderbouwunit voor kookapparaten van verschillende dieptes
• binnenruimte geschikt voor GN 1/1
• UTKT 1200: met 2 deuren, Nuttige hoogte: 271
• UTKT 1600: met 3 deuren, Nuttige hoogte: 271
• UTKT 2000: met 4 deuren, Nuttige hoogte: 271
• magneetsluitingen, RVS greeplijsten, effectieve hoogte: 271
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij
• elektronische besturing, compatibel met RS 485 interfaceset, HACCP-controlefunctie en service-alarm
• dooiwaterverdamping met heet gas, automatische ontdooiing
• eenvoudig te reinigen en optimale hygiëne door afgeronde binnenhoeken en buitenranden
• machinevak rechts, als optie ook links mogelijk
• met 4 verstelbare voeten 

 
Let op: 
als optie ook met 2 1/2 laden per compartiment, effectieve hoogte 143 mm

stekkerklaar, korpushoogte: 520 mm, diepte: 700 mm, met 2, 3 of 4 geheel uittrekbare laden 
onderbouwunit voor kookapparaten van verschillende dieptes

OTKT 1200 OTKT 1600 OTKT 2000
2 geheel uittrekbare laden
effectieve hoogte 270 mm

3 geheel uittrekbare laden 
effectieve hoogte 270 mm

4 geheel uittrekbare laden 
effectieve hoogte 270 mm

korpushoogte: 520 mm, diepte: 700 mm

bruto inhoud 185 l 283 l 381 l
netto inhoud 140 l 210 l 280 l

buiten (b x d x h) 1200 x 700 x 650 1600 x 700 x 650 2000 x 700 x 650
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 395 W / 230 V 650 W / 230 V 750 W / 230 V
koelvermogen 175 W / VT -25 °C 203 W / VT -25 °C 273 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 300 g R 404A / 350 g R 404A / 400 g
energieverbruik 2500 kWh / jaar 3070 kWh / jaar 3435 kWh / jaar
energieklasse E F F

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -20 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

Gewicht bruto 125 kg 175 kg 200 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301, achterwand verzinkt
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 46710117001-0-0-0 46710117002-0-0-0 46710117003-0-0-0
verkoopprijs € 2.598,00 € 3.314,00 € 3.855,00

BESTELINFORMATIE

OTKT 2000
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SL 1

Saladette SL 1
Indelingssuggestie: aan de buitenkant 2 x GN 1/1-150, in het midden 2 x GN 1/4-65

SL 1
Indelingssuggestie: aan de buitenkant 2 x GN 1/1-150, in het midden 2 x GN 1/4-65

bruto inhoud 206 l
netto inhoud 148 l

buiten (b x d x h) 880 x 700 x 830
diepte als deur geopend is 1095
hoogte bij geopende deksel 1120

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 199 W / 230 V
koelvermogen 219 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 300 g
energieverbruik 3,61 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C bij 43 °C OT en 82 % RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)
relatieve luchtvochtigheid 82 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 88 kg / 72 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710109001-0-0-T
verkoopprijs € 1.550,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
SL 1 OM zonder aggregaat 1.526,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/1 - deksel, RVS 422111 15,00
GN-bak 1/4 - 65, RVS 42214065 7,00
GN-bak 1/4 - deksel, RVS 422141 6,00
paar draagrails voor SL 1-BLG, RVS 46761001070 22,00
dwarsverbinder voor onderverdeling, 325 mm lang 42284190201 3,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 46746502003 40,00

• stekkerklare saladette met circulatiekoeling
• buitenkant: RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant: RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenruimte geschikt voor GN 1/1
• uitsparing (b x d in mm: 790 x 510) in de kap voor GN 1/1 of de onderverdeling daarvan
• met 2 niet uitstekende en zelfsluitende deuren
• RVS greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s), ineen te schuiven deksel van RVS
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
• elektronische besturing, digitale temperatuurweergave
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• in het midden geplaatste verdamper met hoog vermogen
• een voor levensmiddelen geschikte snijplank aan de bedieningszijde, b x d in mm: 880 x 150
• standaard per deurcompartiment 1 paar draagrails, RVS en 1 GN-draagrooster 1/1,  

grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 320 x 535 plus 2 dwarsverbinders, lengte 325 mm voor onderverdeling
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SM 102

hoogwaardige afwerking: deuren met greeplijst, 
voor levensmiddelen geschikte snijplank

hygiënisch: afgeschermde 
ventilator, dooiwaterafvoergoot en bodemafvoer

Saladette SM 102
met ingeschuimde verdamper

• stekkerklare saladette
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• ineen te schuiven bovendeksel
• met 2 zelfsluitende deuren, RVS greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s), openstand van de deuren bij 95°
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping,  

dooiwaterafvoergoot boven de bodem in de achterwand geïntegreerd
• ingeschuimde verdamper
• binnenruimte met een diepgetrokken bodem, voegloos met drempel en een 1/2" reinigingsafvoer
• onderhoudsvriendelijk volledig uittrekbaar koelaggregaat
• voor levensmiddelen geschikte snijplank
• uitsparing in de kap voor GN 1/1 of de onderverdeling daarvan
• per deurcompartiment 1 gemakkelijk te reinigen stellage met 4 kantelveilige draagrails
• standaard met 9 verbinders (1 x 895 mm, 4 x 328 mm, 4 x 165 mm)
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Indelingssuggesties

Saladette SM 102
met ingeschuimde verdamper

SM 102
met ingeschuimde verdamper

bruto inhoud 250 l

buiten (b x d x h) 955 x 700 x 845
binnen (b x d x h) 870 x 550 x 520
diepte als deur geopend is 1120
hoogte bij geopende deksel 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 290 W / 230 V
koelvermogen 224 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 120 g
energieverbruik 3,6 kWh / 24u
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60% RV
relatieve luchtvochtigheid 50 tot 70 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 105 kg / 82 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402729014
verkoopprijs € 1.937,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
HACCP-interfaceset IR22 402880252 111,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd 402881435 22,00
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SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd 402881107 19
set van 2 draagrails 402881108 29
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails 402881109 49
set zwenkwielen, (150 mm) 402881118 229
GN-bak 1/1 - 65, RVS 42211065 19,00
GN-bak 1/1 - 100, RVS 42211100 23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/1 - 200, RVS 42211200 41,00

Saladette, serie Crio Line
stekkerklaar, met bovenblad

CRIO HPS 2-7091 CRIO HPS 3-7091
 met 2 deuren  met 3 deuren

stekkerklare saladette met bovenblad

bruto inhoud 290 l 440 l
netto inhoud 152 l 227 l

buiten  (b x d x h) 1345 x 700 x 900 1799 x 700 x 900
binnen (b x d x h) 798 x 560 x 550 1252 x 560 x 550
diepte als deur geopend is 1110 1110

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 220-240 V/1 ph/50 Hz
koelvermogen 320 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R290 / 70 g
opgenomen vermogen 0.25 kW max.

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +10 °C
relatieve luchtvochtigheid 40 tot 85 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht netto 110 kg 130 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 402712025 402712059
verkoopprijs € 4.339,00 € 5.169,00

BESTELINFORMATIE

• Stekkerklare saladette met ingebouwd koelaggregaat
• Buitenkant RVS 1.4301
• Binnenkant RVS 1.4301
• CRIO HPS  2-7091: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
• CRIO HPS  3-7091: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
• Bovenblad van roestvrijstaal AISI304, met een hoogte van 50 mm
• Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
• In het bovenblad een uitsparing met deksel voor het plaatsen van GN bakken met gekoelde ingrediënten.
• Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische  

conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
• 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde. 

automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping, 
• IQ Defrost - volledig automatische ontdooiing begint enkel wanneer ijs echt aan het opbouwen is in de
• verdamper en aanpassing van de duur van ontdooien om de perfecte verwijdering van ijs te garanderen en het 

verbruik op energie-efficiënte wijze te 
• Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook ter plaatse  

aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk. optimaliseren.
• Automatische heetgas verdamping van het dooiwater.
• Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uit-

neembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
• Extern bodempaneel van roestvrijstaal AISI430
• Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal
• Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van 

de vloer.

CRIO HPS 2-7091
saladette

CRIO HPS 3-7091
saladette
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saladette SLCT 3

belegstation SLCT 4 
met granieten blad en RVS opzetstuk voor 
toppings en uitsparing voor indeling met 8 

GN-bakken 1/6 - 150 
(niet meegeleverd)

belegstation SLCT 5 
met granieten blad en glazen opzetstuk voor 

toppings en uitsparing voor indeling 
met 8 GN-bakken 1/6 - 150 

(niet meegeleverd)

Belegstation serie SLCT
naar keuze in verschillende uitvoeringen

bruto inhoud 386 l
Inhoud (naar keuze) 4 GN 1/1, transparent 8 GN 1/6, transparant 8 GN 1/6, transparant

buiten (b x d x h) 1380 x 700 x 885 1380 x 700 x 1160 1380 x 700 x 1160
binnen (b x d x h) 1280 x 580 x 520
diepte als deur geopend is 1088
hoogte bij geopende deksel 1170

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 435 W / 230 V
koelvermogen 450 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 120 g
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 60% RV
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 150 kg / 125 kg 170 kg / 153 kg 170 kg / 153 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 474110003 474110004 474110005
verkoopprijs € 3.065,00 € 3.695,00 € 4.117,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/1 - deksel, transparant, polycarbonaat 422111K 11,00
GN-bak 1/6 - 150, RVS 42216150 12,00
GN-bak 1/6 - deksel, RVS 422161 4,00
GN-bak 1/6 - deksel, transparant, polycarbonaat 422161K 3,00

• stekkerklare saladette (SLCT 3) / belegstation (SLCT 4 / SLCT 5) met circulatiekoeling
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• met 3 deuren, magnetisch(e) deurrubber(s), openstand van de deuren bij 95°
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• ingeschuimde verdamper in de achterwand
• eenvoudig te reinigen en optimale hygiëne door afgeronde binnenhoeken en buitenranden
• SLCT 3: snijplank van polyethyleen, 20 mm dik,  

saladette-uitsparing voor 4 x GN 1/1-bak en klapdeksel, ook als legplank te gebruiken
• SLCT 4: granieten blad, RVS opzetstuk voor toppings, uitsparing voor indeling met 8 GN-bakken 1/6-150
• SLCT 5: granieten blad, glazen opzetstuk voor toppings, uitsparing voor indeling met 8 GN-bakken 1/6-150
• per deurcompartiment 1 paar kantelveilige RVS draagrails en 1 draagrooster GN 1/1
• in hoogte verstelbare stelvoeten

SLCT 3 SLCT 4 SLCT 5 

met snijplank, klapdeksel en 
uitsparing voor indeling met 

4 GN-bakken 1/1

met granieten blad, RVS 
opzetstuk voor toppings en 
uitsparing voor indeling met 

8 GN-bakken 1/6 - 150

met granieten blad, glazen 
opzetstuk voor toppings en 
uitsparing voor indeling met 

8 GN-bakken 1/6 - 150

04



NordCap 4/28 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

SL 1-BLG 
indelingsmogelijkheid voor max.  

5 x GN-bakken 1/6

SL 3-BLG 
indelingsmogelijkheid voor max.  
7 x GN-bak 1/6 + 1 x GN-bak 1/9

Belegstation serie SL-BLG
2- of 3-deurs model 
met schuin geplaatste uitsparing voor 5 x GN-bak 1/6 of 7 x GN-bak 1/6 + 1 x GN-bak 1/9

SL 1-BLG SL 3-BLG
2-deurs model met schuin geplaatste 

uitsparing voor 5 x GN 1/6
3-deurs model met schuin geplaatste 

uitsparing voor 7 x GN 1/6 + 1 x GN 1/9

bruto inhoud 206 l 260 l
netto inhoud 148 l 222 l

buiten (b x d x h) 880 x 700 x 890 1320 x 700 x 890
diepte als deur geopend is 1095

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 199 W / 230 V 227 W / 230 V
koelvermogen 219 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 300 g
energieverbruik 3,61 kWh / 24u 3,98 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C 32 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse T (+16 tot +32 °C) N (+16 tot +32 °C)
relatieve luchtvochtigheid 82 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 124 kg / 108 kg 179 kg / 146 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710109011-0-0-T 46710109025-0-0-0
verkoopprijs € 1.999,00 € 2.285,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/1 - deksel, RVS 422111 15,00
GN-bak 1/6 - 100, RVS 42216100 8,00
GN-bak 1/6 - deksel, RVS 422161 4,00
GN-bak 1/6 - deksel, transparant, polycarbonaat 422161K 3,00
GN-bak 1/9 - 100, RVS 42219100 7,00
GN-bak 1/9 - deksel, RVS 422191 3,00
paar draagrails voor SL 1-BLG, RVS 46761001070 22,00
paar draagrails voor SL 3-BLG, RVS 46761000017 22,00
paar draagrails voor SL 3-BLG, RVS 
Let op: deze rails kunnen slechts tot apparaatserienummer 80719 
worden gebruikt. Vanaf 80719 geldt artikel 46761000117!

46761005019 22,00

GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 46746502003 40,00

• stekkerklaar belegstation met circulatiekoeling
• buitenkant en binnenkant: RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• SL 1-BLG: gekoeld granieten werkblad, b x d in mm: 880 x 453 (granietsoort: Rosa Porrinho)
• SL 3-BLG: gekoeld granieten werkblad, b x d in mm: 1320 x 453 (granietsoort: Rosa Porrinho)
• 2 of 3 niet uitstekende en zelfsluitende deuren
• RVS greeplijsten, gemakkelijk te vervangen magnetisch(e) deurrubber(s)
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• SL 1-BLG: in het midden geplaatste verdamper met hoog vermogen, schuin geplaatste uitsparing in de kap,  

voor 5 x GN 1/6 + 1 x GN 1/9-100 (speciale toebehoren)
• SL 3-BLG: RVS ABF-verdampersysteem in de achterwand, schuin geplaatste uitsparing in de kap  

voor 7 x GN 1/6 + 1 x GN 1/9-100 (speciale toebehoren)
• standaard per deurcompartiment 1 paar draagrails, RVS en 1 GN-draagrooster 1/1,  

grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 320 x 535

schuin geplaatste uitsparingen 
voor GN-bak 1/6, 

uitvoering met frame met magneetsluiting en 
binnenruimte in een hygiënische uitvoering
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VKTM 1790

ergonomisch afgeschuinde uitsparing
voor GN-bakken

Koelwerkbank VKTM 1810

• stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling in het korpus en statische koeling in het belegstation
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4509
• belegstation voor 7 x GN 1/3, 3 x GN 1/9 en 2 x GN 1/6
• binnenruimte voor GN 2/1
• 2 zelfsluitende deuren, magneetsluitingen, openstand van de deuren bij 100°
• energiebesparende isolatie, tot 75 mm
• elektronische besturing, digitaal display 

apart in te stellen temperaturen voor de binnenruimte en het belegstation-opzetstuk
• automatische ontdooiing door compressorstop, dooiwaterverdamping met heet gas
• 4 in hoogte verstelbare RVS stelvoeten
• standaard per deurcompartiment  met 1 draagrooster, GN 2/1 b x d in mm: 650 x 530

stekkerklaar, diepte: 830 mm, 2 deuren, met apart gekoeld belegstation-opzetstuk

VKTM 1810
stekkerklaar, diepte: 830 mm, 2 deuren, belegstation-opzetstuk

netto inhoud 186 l
koelvolume 1,85 m³

buiten (b x d x h) 1810 x 830 x 850 + 230
diepte als deur geopend is 1480

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 330 W / 230 V
koelvermogen 386 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 320 g
energieverbruik 2,27 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 220 kg / 210 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710153001-0-0-T
verkoopprijs € 3.502,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 100, RVS 42211100 23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS 42211065 19,00
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Pizzabelegstation serie APKTM

• stekkerklare pizzakoelwerkbank met circulatiekoeling en koelopzetstuk
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4509
• in werkblad geïntegreerd belegstation voor GN bakken, met temperatuursensor en afzonderlijk instelbare temperatuur
• nuttige diepte werkblad in mm: 400, voor EN 600 x 400 roosters
• binnenruimte geschikt voor opname van EN 600 x 400 mm
• deuren, RVS greeplijsten, zelfsluitend, met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubbers
• elektronische besturing, 2 afzonderlijke temperatuurbereiken (onderbouw en belegstation), 2 digitale displays 
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• verdamper tussen de deurcompartimenten geplaatst
• schakelbaar tussen circulatie- en stille koeling
• 4 paar draagrails per compartiment
• in hoogte verstelbare RVS stelvoeten

stekkerklaar, 2-5 deuren 
Korpushoogte: 660 mm, diepte: 800 mm

APKTM 2T APKTM 3T APKTM 4T APKTM 5T
2 deuren 3 deuren 4 deuren 5 deuren

stekkerklaar, korpushoogte: 660 mm, diepte: 800 mm

netto inhoud 220 l 331 l 442 l 553 l

buiten (b x d x h) 1470 x 800 x 1050 1980 x 800 x 1050 2490 x 800 x 1050 3000 x 800 x 1050
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 275 W / 230 V 380 W / 230 V 460 W / 230 V 590 W / 230 V
koelvermogen 354 W / VT -10 °C 386 W / VT -10 °C 518 W / VT -10 °C 624 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 300 g R 134a / 350 g R 134a / 425 g R 134a / 525 g
energieverbruik 3,14 kWh / 24h 3,98 kWh / 24h 4,82 kWh / 24h 5,97 kWh / 24h
geluidsniveau 54,3 dB 58 dB 58 dB 58 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik onderbouw: -2 tot +8 °C bij 40 °C OT en 40 % RV
opzetstuk: 0 tot +8 °C bij 40 °C OT en 40 % RV

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en40% RV)
relatieve luchtvochtigheid 80 % 82 % 84 % 84 %

TEMPERATURANGABEN

Gewicht Brutto 156 kg 209 kg 243 kg 288 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4509

VERKLEIDUNG

artikelnr. 46710110001-0-N-T 46710110002-0-N-T 46710110003-0-N-T 46710110004-0-N-T
verkoopprijs € 3.398,00 € 4.398,00 € 5.437,00 € 6.456,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 100, CNS 42211100 23,00
GN-bak 1/1 - 150, CNS 42211150 34,00
GN-bak 1/1 - 65, CNS 42211065 19,00

APKTM 2T

APKTM 5T

Werkblad in EN-maat
Toepassingsvoorbeeld met roosters

(niet inbegrepen)

Bediening voor afzonderlijke temperatuur- 
bereiken van de binnenruimte en  

het koelopzetstuk
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Pizzakoelwerkbank serie PT
2- tot 4-deurs versies, EN 600 x 400 mm

PT 2 PT 2-C PT 2-1 PT 3-1 PT 4-1
2 deuren en  

1 niet-gekoelde 
lade

2 deuren en 
3 kleine 

niet-gekoelde 
laden

2 deuren, 
6 kleine en 

1 grote niet- 
gekoelde lade

3 deuren, 
6 kleine en 

1 grote niet- 
gekoelde lade

4 deuren, 
6 kleine en 

1 grote niet- 
gekoelde lade

bruto inhoud 264 l 264 l 396 l 528 l 660 l
netto inhoud 250 l 250 l 250 l 375 l 500 l

buiten (b x d x h) 1470 x 720 x 830 1600 x 720 x 830 1980 x 720 x 830 2490 x 720 x 830 3000 x 720 x 830
diepte als deur 
geopend is 1190

diepte bij 
geopende la 1310

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 230 W / 230 V 230 W / 230 V 276 W / 230 V 386 W / 230 V 474 W / 230 V
koelvermogen 232 W / VT -10 °C 256 W / VT -10 °C 287 W / VT -10 °C 382 W / VT -10 °C 422 W / VT -10 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid

R 134a / 
300 g

R 134a / 
300 g

R 134a /
300 g

R 134a / 
350 g

R 134a / 
425 g

energieverbruik 715 kWh / jaar 715 kWh / jaar 715 kWh / jaar 1004 kWh / jaar 1077 kWh / jaar
energieklasse B B B C C

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +8 °C
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)
relatieve 
luchtvochtigheid 82 % 82 % 82 % 84 % 86 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 230 kg / 215 kg 270 kg / 255 kg 345 kg / 330 kg 410 kg / 395 kg 491 kg / 476 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710106003-
0-H-T

46710106015-
0-H-T

46710106001-
0-H-T

46710106004-
0-H-T

46710106006-
0-H-T

verkoopprijs € 3.117,00 € 4.089,00 € 4.556,00 € 5.389,00 € 6.344,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
EN-bak 600 x 400 mm, wit, kunststof, h in mm: 70 46742401015 31,00
paar draagrails voor SL 1-BLG, RVS 46761001070 22,00
wielenset voor model 1470 en 1600 46710001009 155,00
wielenset voor model 1980, 2490 en 3000 46710001010 209,00
EN-draagrooster 600 x 400, wit gerilsaneerd 46746502007 49,00

• stekkerklare pizzakoelwerkbank met circulatiekoeling
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• 30 mm dik werkblad van graniet (soort: Rosa Moncao) met een opstaande rand van 150 mm aan de achter- en 

zijkanten
• binnenruimte geschikt voor EN 600 x 400 mm
• met 2 tot 4 zelfsluitende deuren, RVS greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s)
• 1 tot 5 kleine niet-gekoelde laden
• elektronische besturing, handmatige omschakeling van statische koeling naar circulatie
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• met in hoogte verstelbare RVS stelvoeten (140 / 210 mm)

PT 2

werkblad van graniet (Rosa Monaco) 
Levering zonder werkblad  

op aanvraag mogelijk

PT 2-C

PT 3-1

PT 2-1
(EN-bakken niet in de levering inbegrepen)
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Pizzakoelwerkbank opzetvitrine serie A
voor GN-bakken 1/4, 1/6, 1/9, naar keuze met een glazen opzetstuk of als variant met RVS deksel

A 1980 met indeling
(houder = speciaal tobehoor)

• stekkerklaar pizzawerkbank opzetvitrine met statische koeling
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• de opzetstukken kunnen met de NordCap-pizzakoelwerkbanklijnen PT 2 tot en met PT 4-1 worden gecombineerd
• binnenruimte geschikt voor GN-bakken 1/4, 1/6 en 1/9 tot 150 mm hoog
• aan 3 zijden gesloten glazen opzetstuk als bescherming van de levensmiddelen aan de kant van de bediening en van 

de gasten
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing
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A 1320-1/1 A 1470-1/1 A 1600-1/1 A 1755-1/1 A 1980-1/1 A 2190-1/1 A 2490-1/1 A 2625-1/1 A 3000-1/1
(Indelings
voorbeelden)

2 x GN 1/4-150, 
3 x 1/6-100, 

3 x GN 1/9-100

4 x GN 1/4-150, 
2 x 1/6-100, 

2 x GN 1/9-100

7 x GN 1/4-150 8 x GN 1/4-150 4 x GN 1/4-150, 
5 x 1/6-100, 

5 x GN 1/9-100

3 x GN 1/4-150, 
7 x 1/6-100, 

7 x GN 1/9-100

7 x GN 1/4-150, 
5 x 1/6-100, 

5 x GN 1/9-100

9 x GN 1/4-150, 
4 x 1/6-100, 

4 x GN 1/9-100

8 x GN 1/4-150, 
7 x 1/6-100, 

7 x GN 1/9-100

Pizzakoelwerkbank-opzetvitrine serie A
voor GN-bakken 1/4, 1/6, 1/9, naar keuze met een glazen opzetstuk of als variant met RVS deksel

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

A 1320 RVS deksel

met RVS deksel

1.177,00
A 1470 RVS deksel 1.198,00
A 1600 RVS deksel 1.259,00
A 1755 RVS deksel 1.325,00
A 1980 RVS deksel 1.398,00
A 2190 RVS deksel 1.449,00
A 2490 RVS deksel 1.477,00
A 2625 RVS deksel 1.515,00
A 3000 RVS deksel 1.528,00

buiten (b x d ) 1320 x 324 1470 x 324 1600 x 324 1755 x 324 1980 x 324 2190 x 324 2490 x 324 2625 x 324 3000 x 324
buiten (h) 387 387 387 387 387 387 387 387 387
binnen (b x d) 835 x 243 985 x 243 1115 x 243 1270 x 243 1495 x 243 1705 x 243 2005 x 243 2140 x 243 2515 x 243
binnen (h) 171 171 171 171 171 171 171 171 171

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C 43 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 55 kg / 44 kg 60 kg / 48 kg 66 kg / 53 kg 69 kg / 56 kg 72 kg / 57 kg 75 kg / 64 kg 82 kg / 66 kg 90 kg / 75 kg 98 kg / 79 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710107011-
0-0-0

46710107006-
0-0-0

46710107010-
0-0-0

46710107012-
0-0-0

46710107007-
0-0-0

46710107013-
0-0-0

46710107008-
0-0-0

46710107014-
0-0-0

46710107009-
0-0-0

verkoopprijs € 1.177,00 € 1.198,00 € 1.259,00 € 1.325,00 € 1.398,00 € 1.449,00 € 1.477,00 € 1.515,00 € 1.528,00 

BESTELINFORMATIE

bruto inhoud 34 l 39 l 48 l 50 l 51 l 67 l 79 l 84 l 99 l

aansluitwaarde 170 W / 230 V 170 W / 230 V 170 W / 230 V 170 W / 230 V 170 W / 230 V 190 W / 230 V 190 W / 230 V 190 W / 230 V 190 W / 230 V

koelvermogen 130 W / 
VT -10 °C

130 W / 
VT -10 °C

130 W /
VT -10 °C

130 W / 
VT -10 °C

130 W / 
VT -10 °C

148 W / 
VT -10 °C

148 W / 
VT -10 °C

148 W / 
VT -10 °C

148 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 134a / 
200 g

R 134a / 
200 g

R 134a / 
200 g

R 134a / 
200 g

R 134a / 
225 g

R 134a /
375 g

R 134a /
375 g

R 134a /
375 g

R 134a /
375 g

energieverbruik 0,8 kWh / 24 u 0,9 kWh / 24 u 1,0 kWh / 24 u 1,1 kWh / 24 u 1,1 kWh / 24 u 1,2 kWh / 24 u 1,3 kWh / 24 u 1,4 kWh / 24 u 1,5 kWh / 24 u

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
voet, Ø in mm: 45, h in mm: 100 - 130 46742101001 28,00
GN-bak 1/4 - 100, RVS 42214100 11,00
GN-bak 1/4 - 150, RVS 42214150 14,00
GN-bak 1/4 - deksel, transparant, polycarbonaat 422141K 4,00
GN-bak 1/6 - 100, RVS 42216100 8,00
GN-bak 1/6 - 150, RVS 42216150 12,00
GN-bak 1/6 - deksel, transparant, polycarbonaat 422161K 3,00
GN-bak 1/9 - 100, RVS 42219100 7,00
GN-bak 1/9 - deksel, RVS 422191 3,00
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Pizzakoelwerkbank-opzetvitrine serie A-1/1
voor GN-bakken 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, naar keuze met een glazen opzetstuk of als variant met RVS deksel

A 1980-1/1 met indeling
(houder = speciaal toebehoor)

• stekkerklaar pizzawerkbank-opzetstuk met statische koeling
• buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
• de opzetstukken kunnen met de NordCap-pizzakoelwerkbanklijnen PT 2 tot en met PT 4-1 worden gecombineerd
• binnenruimte geschikt voor GN-bakken 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 tot 150 mm hoog
• aan 3 zijden gesloten glazen opzetstuk als bescherming van de levensmiddelen aan de kant van de bediening en van 

de gasten
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing
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A 1320-1/1 A 1470-1/1 A 1600-1/1 A 1755-1/1 A 1980-1/1 A 2190-1/1 A 2490-1/1 A 2625-1/1 A 3000-1/1
(Indelings- 
voorbeelden)

1 x GN 1/2-150, 
3 x GN 1/3-150

1 x GN 1/2-150, 
4 x GN 1/3-150

1 x GN 1/2-150, 
5 x GN 1/3-150

7 x GN 1/3-150 1 x GN 1/2-150, 
7 x GN 1/3-150

1 x GN 1/2-150, 
8 x GN 1/3-150

1 x GN 1/2-150, 
10 x GN 1/3-150

12 x GN 1/3-150 1 x GN 1/2-150, 
13 x GN 1/3-150

Pizzakoelwerkbank-opzetvitrine serie A-1/1
voor GN-bakken 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, naar keuze met een glazen opzetstuk of als variant met RVS deksel

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

A 1320-1/1 RVS deksel

met RVS deksel

1.279,00
A 1470-1/1 RVS deksel 1.319,00
A 1600-1/1 RVS deksel 1.374,00
A 1755-1/1 RVS deksel 1.444,00
A 1980-1/1 RVS deksel 1.522,00
A 2190-1/1 RVS deksel 1.643,00
A 2490-1/1 RVS deksel 1.749,00
A 2625-1/1 RVS deksel 1.818,00
A 3000-1/1 RVS deksel 1.937,00

buiten (b x d) 1320 x 384 1470 x 384 1600 x 384 1755 x 384 1980 x 384 2190 x 384 2490 x 384 2625 x 384 3000 x 384
buiten (h) 387 387 387 387 387 387 387 387 387
binnen (b x d) 835 x 303 985 x 303 1115 x 303 1270 x 303 1495 x 303 1705 x 303 2005 x 303 2140 x 303 2515 x 303
binnen (h) 171 171 171 171 171 171 171 171 171

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C 43 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 56 kg / 45 kg 61 kg / 48 kg 68 kg / 55 kg 73 kg / 58 kg 76 kg / 61 kg 79 kg / 63 kg 85 kg / 68 kg 94 kg / 75 kg 103 kg / 84 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509

BEHUIZING

artikelnr. 46710107020-
0-0-0

46710107015-
0-0-0

46710107019-
0-0-0

46710107021-
0-0-0

46710107016-
0-0-0

46710107022-
0-0-0

46710107017-
0-0-0

46710107023-
0-0-0

46710107018-
0-0-0

verkoopprijs € 1.279,00 € 1.319,00 € 1.374,00 € 1.444,00 € 1.522,00 € 1.643,00 € 1.749,00 € 1.818,00 € 1.937,00 

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
voet, Ø in mm: 45, h in mm: 100 - 130 46742101001 28,00
GN-bak 1/1 - 100, RVS 42211100 23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/1 - deksel, transparant, polycarbonaat 422111K 11,00
GN-bak 1/2 - 100, RVS 42212100 14,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS 42212150 22,00
GN-bak 1/2 - deksel, transparant, polycarbonaat 422121K 6,00
GN-bak 1/3 - 100, RVS 42213100 12,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS 42213150 16,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat 422131K 4,00
GN-bak 2/3 - 100, RVS 42223100 20,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS 42223150 29,00
GN-bak 2/3 - deksel, RVS 422231 12,00

bruto inhoud 41 l 48 l 54 l 62 l 73 l 83 l 98 l 104 l 123 l

aansluitwaarde 170 W / 230 V 170 W / 230 V 170 W / 230 V 170 W / 230 V 170 W / 230 V 190 W / 230 V 190 W / 230 V 190 W / 230 V 190 W / 230 V

koelvermogen 130 W / 
VT -10 °C

130 W / 
VT -10 °C

130 W / 
VT -10 °C

130 W / 
VT -10 °C

130 W /
VT -10 °C

148 W / 
VT -10 °C

148 W / 
VT -10 °C

148 W / 
VT -10 °C

148 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 134a / 
200 g

R 134a / 
200 g

R 134a / 
200 g

R 134a / 
200 g

R 134a / 
225 g

R 134a / 
375 g

R 134a / 
375 g

R 134a / 
375 g

R 134a / 
375 g

energieverbruik 1,0 kWh / 24u 1,1 kWh / 24u 1,2 kWh / 24u 1,3 kWh / 24u 1,4 kWh / 24u 1,5 kWh / 24u 1,6 kWh / 24u 1,8 kWh / 24u 1,9 kWh / 24u

04



NordCap 4/36 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

Sushikoeler serie SUSHI GN
voor GN 1/3-40 bakken

SUSHI 4 GN SUSHI 6 GN SUSHI 8 GN SUSHI 10 GN
voor 4 x 

GN-bak 1/3 - 40
voor 6 x 

GN-bak 1/3 - 40
voor 8 x 

GN-bak 1/3 - 40 
voor 10 x 

GN-bak 1/3 - 40

buiten (b x d x h) 1085 x 380 x 255 1437 x 380 x 255 1790 x 380 x 255 2141 x 380 x 255
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 270 W / 230 V
koudemiddel R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +5 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 44 kg / 30 kg 53 kg / 37 kg 62 kg / 44 kg 66 kg / 48 kg
GEWICHT

buitenkant glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
binnenkant RVS

BEHUIZING

artikelnr. 455464704 455464706 455464710 455464701
verkoopprijs € 1.598,00 € 1.691,00 € 1.783,00 € 1.977,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/3 - 40, RVS 42213040 8,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat 422131K 4,00

SUSHI 4 GN

SUSHI 4 GN

Variant SPLIT

• stekkerklaar koelopzetstuk om sushi te presenteren met statische koeling
• buitenkant glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
• binnenkant RVS
• met schuifdeuren aan de zijde van de bediening
• gebogen panoramaglas aan de zijde van de klant, gemakkelijk neer te klappen voor schoonmaken
• SUSHI 4 GN: geschikt voor 4 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• SUSHI 6 GN: geschikt voor 6 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• SUSHI 8 GN: geschikt voor 8 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• SUSHI 10 GN: geschikt voor 10 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• energiebesparende led-binnenverlichting, warme lichtkleur
• verdamper aan de bovenkant met condenswateropvangbak, automatische ontdooiing
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SUSHI-D 4 GN

Sushikoeler serie SUSHI-D GN
voor GN 1/3-40 bakken

• stekkerklaar koelopzetstuk om sushi te presenteren met statische koeling
• buitenkant glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
• binnenkant RVS
• met schuifdeuren aan de zijde van de bediening 
• rechthoekig panoramaglas aan de zijde van de klant, gemakkelijk neer te klappen voor schoonmaken
• SUSHI-D 4 GN: geschikt voor 4 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• SUSHI-D  6 GN: geschikt voor 6 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• SUSHI-D 8 GN: geschikt voor 8 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• energiebesparende led-binnenverlichting, warme lichtkleur
• verdamper aan de bovenkant met condenswateropvangbak, automatische ontdooiing

SUSHI-D 4 GN SUSHI-D 6 GN SUSHI-D 8 GN
voor 4 x GN-bak 1/3-40 voor 6 x GN-bak 1/3-40 voor 8 x GN-bak 1/3-40 

met rechthoekig glazen opzetstuk en led-verlichting

buiten (b x d x h) 1085 x 393 x 310 1437 x 393 x 310 1790 x 393 x 310
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 270 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +5 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 35 kg / 32 kg 44 kg / 40 kg 53 kg / 48 kg
GEWICHT

buitenkant glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
binnenkant RVS

BEHUIZING

artikelnr. 4554647941 4554647961 4554647981
verkoopprijs € 1.612,00 € 1.646,00 € 1.748,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/3 - 40, RVS 42213040 8,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat 422131K 4,00
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NordCap 4/38 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

Tapaskoeler serie TAPAS GN
voor GN 1/3-40 bakken

TAPAS 4  
GN

TAPAS 6  
GN

TAPAS 8  
GN

TAPAS 4 
GN - 2

TAPAS 6 
GN - 2

TAPAS 8 
GN - 2

voor 4 x 
GN-bak 
1/3 - 40

voor 6 x 
GN-bak 
1/3 - 40

voor 8 x
GN-bak  
1/3 - 40 

voor 4 x 
GN-bak
1/3 - 40

voor 6 x 
GN-bak
1/3 - 40

voor 8 x 
GN-bak
1/3 - 40

presentatie op een gekoeld blad presentatie op een gekoeld blad met 
een niet-gekoelde tussenetage

buiten (b x d ) 1085 x 380 1437 x 380 1790 x 380 1085 x 380 1437 x 380 1790 x 380
buiten (h) 255 255 255 380 380 380

AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 262 W / 230 V 262 W / 230 V 266 W / 230 V 262 W / 230 V 262 W / 230 V 266 W / 230 V
koudemiddel R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 44 kg / 30 kg 52 kg / 36 kg 62 kg / 44 kg 47 kg / 33 kg 55 kg / 39 kg 63 kg / 45 kg

GEWICHT

buitenkant glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
binnenkant RVS

BEHUIZING

artikelnr. 455464604 455464607 455464613 455464606 455464612 455464614
verkoopprijs € 1.385,00 € 1.438,00 € 1.539,00 € 1.543,00 € 1.588,00 € 1.697,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/3 - 40, RVS 42213040 8,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat 422131K 4,00

TAPAS 4 GN

TAPAS 4 GN

• stekkerklaar koelopzetstuk om tapas te presenteren
• TAPAS 4 GN / 6 GN / 8 GN: presentatie op een gekoeld blad
• TAPAS 4 GN - 2 / 6 GN - 2 / 8 GN - 2: presentatie op een gekoeld blad en een niet-gekoelde tussenetage
• buitenkant: glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
• binnenkant: RVS
• met schuifdeuren aan de zijde van de bediening
• gebogen panoramaglas aan de zijde van de klant, gemakkelijk neer te klappen voor schoonmaken
• TAPAS 4 GN / TAPAS 4 GN - 2: geschikt voor 4 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• TAPAS 6 GN / TAPAS 6 GN - 2: geschikt voor 6 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• TAPAS 8 GN / TAPAS 6 GN - 2: geschikt voor 8 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• energiebesparende led-binnenverlichting, warme lichtkleur
• automatische ontdooiing
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TAPAS-D 4 GN

Tapaskoeler serie TAPAS-D GN
voor GN 1/3-40 bakken

• stekkerklaar koelopzetstuk om tapas te presenteren
• buitenkant glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
• binnenkant RVS
• met schuifdeuren aan de zijde van de bediening
• rechthoekig panoramaglas aan de zijde van de klant, gemakkelijk neer te klappen voor schoonmaken
• TAPAS-D 4 GN: geschikt voor 4 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• TAPAS-D 6 GN: geschikt voor 6 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• TAPAS-D 8 GN: geschikt voor 8 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
• energiebesparende led-binnenverlichting, warme lichtkleur
• automatische ontdooiing
• presentatie op een gekoeld blad

TAPAS-D 4 GN TAPAS-D 6 GN TAPAS-D 8 GN
voor 4 x GN-bak 1/3-40 voor 6 x GN-bak 1/3-40 voor 8 x GN-bak 1/3-40 

met rechthoekig glazen opzetstuk en led-verlichting

buiten (b x d x h) 1085 x 393 x 310 1437 x 393 x 310 1790 x 393 x 310
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 262 W / 230 V 262 W / 230 V 266 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 33 kg / 30 kg 37 kg / 34 kg 42 kg / 38 kg
GEWICHT

buitenkant glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
binnenkant RVS

BEHUIZING

artikelnr. 4554646941 4554646961 4554646981
verkoopprijs € 1.416,00 € 1.491,00 € 1.551,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/3 - 40, RVS 42213040 8,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat 422131K 4,00

04
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GN-bak 
als optie met deksel van RVS of transparante polycarbonaat
• hoogwaardige Gastronormbak van RVS 1.4301
• brede randsteun ter bescherming tegen ongewenste braamvorming door intensief gebruik
• voldoet aan de bepalingen van DIN 66075 resp. EN 631

BESTELINFORMATIE
SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)

GN-bak 1/1 - 100, RVS 42211100 23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/1 - 200, RVS 42211200 41,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS 42211065 19,00
GN-bak 1/1 - deksel, RVS 422111 15,00
GN-bak 1/1 - deksel, transparant, polycarbonaat 422111K 11,00
GN-bak 1/2 - 100, RVS 42212100 14,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS 42212150 22,00
GN-bak 1/2 - 200, RVS 42212200 27,00
GN-bak 1/2 - 65, RVS 42212065 11,00
GN-bak 1/2 - deksel, RVS 422121 8,00
GN-bak 1/2 - deksel, transparant, polycarbonaat 422121K 6,00
GN-bak 1/3 - 100, RVS 42213100 12,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS 42213150 16,00
GN-bak 1/3 - 200, RVS 42213200 20,00
GN-bak 1/3 - 40, RVS 42213040 8,00
GN-bak 1/3 - 65, RVS 42213065 9,00
GN-bak 1/3 - deksel, RVS 422131 7,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat 422131K 4,00
GN-bak 1/4 - 100, RVS 42214100 11,00
GN-bak 1/4 - 150, RVS 42214150 14,00
GN-bak 1/4 - 200, RVS 42214200 18,00
GN-bak 1/4 - 65, RVS 42214065 7,00
GN-bak 1/4 - deksel, RVS 422141 6,00
GN-bak 1/4 - deksel, transparant, polycarbonaat 422141K 4,00
GN-bak 1/6 - 100, RVS 42216100 8,00
GN-bak 1/6 - 150, RVS 42216150 12,00
GN-bak 1/6 - 200, RVS 42216200 15,00
GN-bak 1/6 - 65, RVS 42216065 6,00
GN-bak 1/6 - deksel, RVS 422161 4,00
GN-bak 1/6 - deksel, transparant, polycarbonaat 422161K 3,00
GN-bak 1/9 - 100, RVS 42219100 7,00
GN-bak 1/9 - 150, RVS 42219150 10,00
GN-bak 1/9 - 65, RVS 42219065 4,00
GN-bak 1/9 - deksel, RVS 422191 3,00
GN-bak 1/9 - deksel, transparant, polycarbonaat 422191K 3,00
GN-bak 2/3 - 100, RVS 42223100 20,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS 42223150 29,00
GN-bak 2/3 - 200, RVS 42223200 34,00
GN-bak 2/3 - 65, RVS 42223065 15,00
GN-bak 2/3 - deksel, RVS 422231 12,00

NordCap GN-bakken 
volgens DIN 66075, resp. EN 631
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KOEL- EN VRIESCELLEN & 
AFVALKOELERS 

Koel- & vriesaggregaten Afvalkoeler

05
5 / 4

5 / 10

5 / 16

5 / 22

5 / 25

Koelcellen
met paneelvloer, 
incl. aggregaten als 
speciale toebehoren

Koelcellen zonder 
paneelvloer,
incl. aggregaten als 
speciale toebehoren

Vriescellen met 
paneelvloer,
incl. aggregaten als 
speciale toebehoren

Stellingen 

Koel- & vries-
aggregaten  

Afvalkoeler  5 / 31

5 / 25

Koelcellen met paneelvloer (incl. 
aggregaten als speciale toebehoren)

5 / 4

Koelcellen zonder paneelvloer (incl. 
aggregaten als speciale toebehoren)

5 / 10

Vriescellen met paneelvloer (incl. 
aggregaten als speciale toebehoren)

Stellingen

5 / 16 5 / 22

5  / 32
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1. Compressor met een hoog rendement
De uiterst efficiënte compressor heeft een 12 tot 15% 
verbeterde koelcapaciteit.

2. Innovatieve ventilatormotor
De voor de HEG® -optie ingezette ESM-technologie 

(ESM = energiespaarmotor) verhoogt de efficiëntie van 
de ventilatormotor.

3. Energie-efficiënt ontdooien
Het ontdooien verloopt bij HEG® effectiever en kost minder tijd. 

Dit levert betere prestaties op bij een lager energieverbruik.

EFFICIËNT  ENERGIE 
BESPAREN MET  HEG®!

Achter de afkorting  HEG® (voor 'High Efficiency Genes') gaat een uiterst efficiënt systeem schuil dat nu ook het energieverbruik en de 
uitstoot van koolstof van de koel- en vriescellen in de Z-serie van NordCap aanzienlijk vermindert.

Tot 50% energiebesparing met HEG®!
Twee jaar intensief onderzoek, monitoring en testen door een groep ingenieurs van het Cooling LAB® hebben aangetoond dat de als optie 
leverbare HEG® -koelaggregaten het energieverbruik met gemiddeld 50% terugdringen. 

Daarnaast wordt de uitstoot van koolstof aanzienlijk verminderd: bij tien jaar gebruik met gemiddeld meer dan vijf ton! Met HEG® zet u niet 

alleen een belangrijke stap voor het verlagen van uw bedrijfskosten, maar levert u tevens een waardevolle bijdrage aan de bescherming van 
ons milieu en ons klimaat.

Daarnaast zorgt het energie-efficiënte ontwerp van HEG® -aggregaten ervoor dat koel- en vriescellen die hiermee worden uitgerust ook in 
een zeer warme omgeving zonder problemen werken (ISO-klimaatklasse 5: omgevingstemperatuur 40 °C, relatieve luchtvochtigheid 40%).

En zo verlaagt HEG® uw bedrijfskosten

HEG® zet in op verschillende punten: alleen met een combinatie van verschillende, innovatieve elektromechanische componenten is een 
besparingspotentieel zoals HEG® dat biedt mogelijk. Het succestrio van het HEG®-systeem bestaat uit de volgende technologieën:

1

5

3 6

4
6

1

3

KOEL- & VRIESCELLEN SERIE "Z"
VEEL BERGRUIMTE OP WEINIG VIERKANTE METERS

stekkerklaar voorgeïnstalleerd 
koelaggregaat incl. verlichting 
voor een vochtige ruimte, zodat 
de tijd voor het maken van een 
uitsparing voor een koelaggregaat 
bespaard kan worden, service-
vriendelijk met automatische 
dooiwaterverdamping 
en ontdooiing met heet gas
(speciale toebehoren)

deur met een dagmaat van 600 
of 700 x 1910 mm met een stevige 

kunststof greepopening, een 
professioneel cilinderslot en een 
geïntegreerde mogelijkheid voor 

opening van binnenuit

elektronische regeling met 
thermometer en 

lichtschakelaar met 
controlelampje

eenvoudige en snelle montage door 
messing-en-groefverbinding met 

excentrische spansloten, 80/100 mm 
wandpanelen met rastermaat 

300 mm, resp. paneelbreedtes 
van 300, 600, 900 en 1200 mm

deuraanslag rechts, aanpasbaar,
te openen tot 90°,
scharnier met automatisch 
hefmechanisme

volledig hygiënische vloer van rvs 
DIN 1.4509  in een cirkelgeperste 
uitvoering met antislip noppen, 
oppervlaktebelasting 2000 kg/m²

COMPACT RUIMTEWONDER IN VEEL VARIANTEN

2

De koel- en vriescellen uit de serie "Z" zijn in 62 basisvarianten 
leverbaar! Met verschillende capaciteitswaarden en vervangings-/
uitbreidingsmogelijkheden, ook achteraf, biedt de serie"Z" pure 
modulariteit.
Het ultieme voordeel van de serie "Z": het optionele wandpaneel met 
voorgeïnstalleerd, stekkerklaar koel- of vriesaggregaat en verlichting 
voor een vochtige ruimte. Er gaat daardoor helemaal geen tijd meer 
verloren met het maken van een uitsparing voor het aggregaat.

De overige voordelen:

• volledig hygiënische vloer van rvs met antislip noppen
• professioneel cilinderslot
• mogelijkheid voor opening van binnenuit
• elektronische besturing
• deuraanslag rechts, aanpasbaar
• eenvoudige en snelle montage door messing-en-

groefverbinding met excentrische spansloten

2

4

5
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1. Compressor met een hoog rendement
De uiterst efficiënte compressor heeft een 12 tot 15% 
verbeterde koelcapaciteit.

2. Innovatieve ventilatormotor
De voor de HEG® -optie ingezette ESM-technologie 

(ESM = energiespaarmotor) verhoogt de efficiëntie van 
de ventilatormotor.

3. Energie-efficiënt ontdooien
Het ontdooien verloopt bij HEG® effectiever en kost minder tijd. 

Dit levert betere prestaties op bij een lager energieverbruik.

EFFICIËNT  ENERGIE 
BESPAREN MET  HEG®!

Achter de afkorting  HEG® (voor 'High Efficiency Genes') gaat een uiterst efficiënt systeem schuil dat nu ook het energieverbruik en de 
uitstoot van koolstof van de koel- en vriescellen in de Z-serie van NordCap aanzienlijk vermindert.

Tot 50% energiebesparing met HEG®!
Twee jaar intensief onderzoek, monitoring en testen door een groep ingenieurs van het Cooling LAB® hebben aangetoond dat de als optie 
leverbare HEG® -koelaggregaten het energieverbruik met gemiddeld 50% terugdringen. 

Daarnaast wordt de uitstoot van koolstof aanzienlijk verminderd: bij tien jaar gebruik met gemiddeld meer dan vijf ton! Met HEG® zet u niet 

alleen een belangrijke stap voor het verlagen van uw bedrijfskosten, maar levert u tevens een waardevolle bijdrage aan de bescherming van 
ons milieu en ons klimaat.

Daarnaast zorgt het energie-efficiënte ontwerp van HEG® -aggregaten ervoor dat koel- en vriescellen die hiermee worden uitgerust ook in 
een zeer warme omgeving zonder problemen werken (ISO-klimaatklasse 5: omgevingstemperatuur 40 °C, relatieve luchtvochtigheid 40%).

En zo verlaagt HEG® uw bedrijfskosten

HEG® zet in op verschillende punten: alleen met een combinatie van verschillende, innovatieve elektromechanische componenten is een 
besparingspotentieel zoals HEG® dat biedt mogelijk. Het succestrio van het HEG®-systeem bestaat uit de volgende technologieën:
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Speciale toebehoren: in het wandpaneel  
stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, 

incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat 
de tijd voor het maken van een uitsparing voor 

een koelaggregaat bespaard kan worden.  
Servicevriendelijk met automatische dooiwater-

verdamping en ontdooiing met heet gas.

volledig hygiënische vloer van RVS DIN 1.4509 
in cirkelgeperste uitvoering met antislip  

noppen, oppervlaktebelasting 2000 kg/m²

deur met een dagmaat van 600 of 700 x 1910 mm met een stevige kunststof greepopening,  
een professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van binnenuit.

Koelcel met paneelvloer serie Z 
basisuitvoering zonder koelaggregaat

• koelcel met paneelvloer
• buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
• binnenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
• constructie in segmenten (gedemonteerd geleverd), panelen met rastermaat 300 mm, 

paneelbreedtes van 300, 600, 900 en 1200 mm
• deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• deur met dagmaat van b x h in mm: 600 resp. 700 x 1910, vanaf een celbreedte van 1700 mm = breedte van de deur 

700 mm (op aanvraag is een deurbreedte van 925 mm tegen een meerprijs leverbaar)
• deuren met kunststof greepopeningen, professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van 

binnenuit
• openstand bij 90°
• scharnier met automatisch hefmechanisme
• isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 80 mm, dichtheid 41 kg/m³
• voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees
• gemakkelijk en snel te monteren
• messing-en-groefverbinding met excentrische spansloten
• RVS vloer, volledig hygiënisch, RVS 1.4509, in cirkelgeperste uitvoering met antislip noppen, oppervlaktebelasting 

2000 kg/m²
• de wanden zijn afgewerkt met gelakt, speciaal voor levensmiddelen ontworpen plaatstaal, kleur: lichtgrijs 

 
Tip:  
als optie kan in een passend wandpaneel een stekkerklaar koelaggregaat voorgeïnstalleerd worden, incl. verlichting 
voor een vochtige ruimte, zodat de tijd van het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan 
worden! 
Uitrusting van het optionele koelaggregaat incl. elektronische regeling met thermometer en lichtschakelaar met 
controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas. 
 
Op aanvraag is tegen meerprijs een dikkere celvloer leverbaar, zodat de cel ook geschikt is voor het gebruik van 
regaalwagens.  
LET OP: afhankelijk van de lokale situatie kan er bij de dikkere vloer een oprijplaat nodig zijn voor de cel.  
Deze wordt niet meegeleverd (is slechts vanaf model Z 200-200 en groter mogelijk). 
 
De koelcellen en aggregaten zijn niet geschikt voor buitenopstelling!

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie
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Z 140-110 Z 140-140 Z 140-170 Z 140-200 Z 140-230 Z 170-110
schapruimte 

1,08 m², 
volume 2,10 m³

schapruimte 
1,44 m², 

volume 2,80 m³

schapruimte 
1,80 m²,  

volume 3,51 m³

schapruimte 
2,16 m²,  

volume 4,21 m³

schapruimte 
2,52 m²,  

volume 4,91 m³

schapruimte 
1,35 m²,  

volume 2,63 m³
zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 140-110 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 3.869,00
Z 140-110 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 3.754,00
Z 140-140 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.140,00
Z 140-140 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.025,00
Z 140-170 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.436,00
Z 140-170 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.321,00
Z 140-200 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.655,00
Z 140-200 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.540,00
Z 140-230 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.268,00
Z 140-230 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.140,00
Z 170-110 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.153,00
Z 170-110 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.038,00

buiten (b x d x h) 1400 x 1100 x 2110 1400 x 1400 x 2110 1400 x 1700 x 2110 1400 x 2000 x 2110 1400 x 2300 x 2110 1700 x 1100 x 2110
binnen (b x d x h) 1200 x 900 x 1950 1200 x 1200 x 1950 1200 x 1500 x 1950 1200 x 1800 x 1950 1200 x 2100 x 1950 1500 x 900 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 1 of type 1 HEG W type 1 of type 1 HEG W type 1 of type 1 HEG W type 1 of type 1 HEG W type 3 of type 3 HEG W type 2 of type 2 HEG W
koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -2 tot +8 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG-Aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 215 kg 244 kg 276 kg 302 kg 353 kg 236 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710702001-0-0-0 46710702002-0-0-0 46710702003-0-0-0 46710702004-0-0-0 46710702005-0-0-0 46710702006-0-0-0
verkoopprijs € 1.974,00 € 2.245,00 € 2.541,00 € 2.760,00 € 3.124,00 € 2.258,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 600 46761601752 515,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stellingsysteem Z 140-140 / 144-114, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1180 x 370 x 1670, met 4 legplanken 467901001 337,00
stellingsysteem Z 140-170 / 144-174, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 770 467901002 572,00
stellingsysteem Z 140-200 / 144-204, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 1180 467901003 621,00
stellingsysteem Z 140-230 / 144-234, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060 en 1180 467901004 651,00
stellingsysteem Z 170-140 / 174-144, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1480 x 370 x 1670, met 4 legplanken 467901005 379,00
Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel met paneelvloer serie Z 
basisuitvoering zonder koelaggregaat
voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

schapruimte 1,08 m² 1,44 m² 1,80 m² 2,16 m² 2,52 m² 1,35 m²
koelvolume 2,10 m³ 2,80 m³ 3,51 m³ 4,21 m³ 4,91 m³ 2,63 m³
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Z 170-140 Z 170-170 Z 170-290 Z 200-110 Z 200-140 Z 200-170
schapruimte 

1,80 m², 
volume 3,51 m³

schapruimte 
2,25 m², 

volume 4,38 m³

schapruimte 
4,05 m², 

volume 7,89 m³

schapruimte 
1,62 m², 

volume 3,15 m³

schapruimte 
2,16 m², 

volume 4,21 m³

schapruimte 
2,70 m², 

volume 5,26 m³
zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 170-140 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.394,00
Z 170-140 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.279,00
Z 170-170 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.649,00
Z 170-170 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.534,00
Z 170-290 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.462,00
Z 170-290 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.305,00
Z 200-110 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.446,00
Z 200-110 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.331,00
Z 200-140 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.625,00
Z 200-140 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.510,00
Z 200-170 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.117,00
Z 200-170 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.980,00

buiten (b x d x h) 1700 x 1400 x 2110 1700 x 1700 x 2110 1700 x 2900 x 2110 2000 x 1100 x 2110 2000 x 1400 x 2110 2000 x 1700 x 2110
binnen (b x d x h) 1500 x 1200 x 1950 1500 x 1500 x 1950 1500 x 2700 x 1950 1800 x 900 x 1950 1800 x 1200 x 1950 1800 x 1500 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 2 of type 2 HEG W type 2 of type 2 HEG W type 5 of type 5 HEG W type 2 of type 2 HEG W type 2 of type 2 HEG W type 4 of type 4 HEG W
koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -2 tot +8 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 274 kg 308 kg 454 kg 263 kg 300 kg 336 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710702007-0-0-0 46710702008-0-0-0 46710702012-0-0-0 46710702013-0-0-0 46710702014-0-0-0 46710702009-0-0-0
verkoopprijs € 2.499,00 € .754,00 € 4.039,00 € 2.551,00 € 2.730,00 € 2.963,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stellingsysteem Z 170-140 / 174-144, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1480 x 370 x 1670, met 4 legplanken 467901005 379,00
stellingsysteem Z 170-170 / 174-174, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 890, 1060 en 650 467901050 881,00

stellingsysteem Z 170-290 / 174-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 890, 890, 1480 en 1060 467901054 1.230,00

stellingsysteem Z 200-110 / 204-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180 en 650 467901011 600,00
stellingsysteem Z 200-140 / 204-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1180, 650 en 770 467901055 838,00

stellingsysteem Z 200-170 / 204-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 890, 650, 770 en 890 467901051 1.068,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel met paneelvloer serie Z 
basisuitvoering zonder koelaggregaat
voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

schapruimte 1,80 m² 2,25 m² 4,05 m² 1,62 m² 2,16 m² 2,70 m²
koelvolume 3,51 m³ 4,38 m³ 7,89 m³ 3,15 m³ 4,21 m³ 5,26 m³
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Z 200-200 Z 230-110 Z 230-140 Z 230-170 Z 230-200 Z 230-230
schapruimte 

3,24 m², 
volume 6,31 m³

schapruimte 
1,89 m², 

volume 3,68 m³

schapruimte 
2,52 m², 

volume 4,91 m³

schapruimte 
3,15 m², 

volume 6,14 m³

schapruimte 
3,78 m², 

volume 7,37 m³

schapruimte 
4,41 m², 

volume 8,59 m³
zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 200-200 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.371,00
Z 200-200 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.234,00
Z 230-110 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.632,00
Z 230-110 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.517,00
Z 230-140 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.098,00
Z 230-140 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.961,00
Z 230-170 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.360,00
Z 230-170 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.223,00
Z 230-200 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.988,00
Z 230-200 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.831,00
Z 230-230 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.593,00
Z 230-230 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.436,00

buiten (b x d x h) 2000 x 2000 x 2110 2300 x 1100 x 2110 2300 x 1400 x 2110 2300 x 1700 x 2110 2300 x 2000 x 2110 2300 x 2300 x 2110
binnen (b x d x h) 1800 x 1800 x 1950 2100 x 900 x 1950 2100 x 1200 x 1950 2100 x 1500 x 1950 2100 x 1800 x 1950 2100 x 2100 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 4 of type 4 HEG W type 2 of type 2 HEG W type 4 of type 4 HEG W type 4 of type 4 HEG W type 5 of type 5 HEG W type 5 of type 5 HEG W
koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -2 tot +8 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 364 kg 352 kg 358 kg 412 kg 436 kg 489 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710702015-0-0-0 46710702019-0-0-0 46710702020-0-0-0 46710702010-0-0-0 46710702016-0-0-0 46710702021-0-0-0
verkoopprijs 3.217,00 € 2.737,00 € 2.944,00 € 3.206,00 € 3.565,00 € 4.170,00 €

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925 46761601754 681,00
stellingsysteem Z 200-200 / 204-204, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1300 en 1300 467901056 1.050,00
stellingsysteem Z 200-230 / 204-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1060, 770, 1060 en 1300 467901057 1.263,00

stellingsysteem Z 230-110 / 234-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480 en 650 467901016 639,00
stellingsysteem Z 230-140 / 234-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060, 1060 en 770 467901060 883,00
stellingsysteem Z 230-170 / 234-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 890, 1060, 650 en 1060 467901052 1.150,00

stellingsysteem Z 230-230 / 234-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1180, 1060, 1060 en 1300 467901061 1.320,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel met paneelvloer serie Z 
basisuitvoering zonder koelaggregaat
voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

schapruimte 3,24 m² 1,89 m² 2,52 m² 3,15 m² 3,78 m² 4,41 m²
koelvolume 6,31 m³ 3,68 m³ 4,91 m³ 6,14 m³ 7,37 m³ 8,59 m³
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Z 260-140 Z 260-170 Z 260-200 Z 260-230 Z 260-260
schapruimte 

2,88 m², 
volume 5,61 m³

schapruimte 
3,60 m², 

volume 7,02 m³

schapruimte 
4,32 m², 

volume 8,42 m³

schapruimte 
5,04 m², 

volume 9,82 m³

schapruimte 
5,76 m², 

volume 11,23 m³
zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 260-140 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.273,00
Z 260-140 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.136,00
Z 260-170 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.896,00
Z 260-170 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.739,00
Z 260-200 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.218,00
Z 260-200 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.061,00
Z 260-230 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 7.019,00
Z 260-230 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.826,00
Z 260-260 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 7.287,00
Z 260-260 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 7.094,00

buiten (b x d x h) 2600 x 1400 x 2110 2600 x 1700 x 2110 2600 x 2000 x 2110 2600 x 2300 x 2110 2600 x 2600 x 2110
binnen (b x d x h) 2400 x 1200 x 1950 2400 x 1500 x 1950 2400 x 1800 x 1950 2400 x 2100 x 1950 2400 x 2400 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 4 of type 4 HEG W type 5 of type 5 HEG W type 5 of type 5 HEG W type 6 of type 6 HEG W type 6 of type 6 HEG W
koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -2 tot +8 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 529 kg 444 kg 477 kg 527 kg 570 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710702024-0-0-0 46710702011-0-0-0 46710702017-0-0-0 46710702022-0-0-0 46710702025-0-0-0
verkoopprijs € 3.319,00 € 3.695,00 € 4.038,00 € 4.321,00 € 4.606,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925 46761601754 681,00
stellingsysteem Z 260-140 / 264-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1180 en 770 467901064 913,00
stellingsysteem Z 260-170 / 264-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 940, 940, 1060 en 1060 467901053 1.221,00

stellingsysteem Z 260-200 / 264-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1180, 650, 1300 en 1300 467901058 1.258,00

stellingsysteem Z 260-230 / 264-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1480, 650, 1300 en 1300 467901062 1.301,00

stellingsysteem Z 260-260 / 264-264, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1480, 1180, 1180 en 1480 467901065 1.396,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel met paneelvloer serie Z 
basisuitvoering zonder koelaggregaat
voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

schapruimte 2,88 m² 3,60 m² 4,32 m² 5,04 m² 5,76 m²
koelvolume 5,61 m³ 7,02 m³ 8,42 m³ 9,82 m³ 11,23 m³
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Z 290-140 Z 290-200 Z 290-230 Z 290-260
schapruimte 

3,24 m², 
volume 6,31 m³

schapruimte 
4,86 m², 

volume 9,47 m³

schapruimte 
5,67 m², 

volume 11,05 m³

schapruimte 
6,48 m², 

volume 12,63 m³
zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 290-140 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.047,00
Z 290-140 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.890,00
Z 290-200 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.984,00
Z 290-200 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.791,00
Z 290-230 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 7.355,00
Z 290-230 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 7.162,00
Z 290-260 K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 8.232,00
Z 290-260 K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 8.039,00

buiten (b x d x h) 2900 x 1400 x 2110 2900 x 2000 x 2110 2900 x 2300 x 2110 2900 x 2600 x 2110
binnen (b x d x h) 2700 x 1200 x 1950 2700 x 1800 x 1950 2700 x 2100 x 1950 2700 x 2400 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 5 of type 5 HEG W type 6 of type 6 HEG W type 6 of type 6 HEG W type 6 of type 6 HEG W
koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -2 tot +8 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 416 kg 492 kg 558 kg 590 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710702027-0-0-0 46710702018-0-0-0 46710702023-0-0-0 46710702026-0-0-0
verkoopprijs € 3.624,00 € 4.026,00 € 4.397,00 € 5.274,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925 46761601754 681,00
stellingsysteem Z 260-290 / 264-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1600, 1060, 1300 en 1600 467901066 1.446,00

stellingsysteem Z 290-140 / 294-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1300, 1300 en 770 467901067 971,00
stellingsysteem Z 290-200 / 294-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1180, 890, 1300 en 1300 467901059 1.283,00

stellingsysteem Z 290-230 / 294-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1300, 770, 1600 en 1300 467901063 1.329,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel met paneelvloer serie Z 
basisuitvoering zonder koelaggregaat
voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

schapruimte 3,24 m² 4,86 m² 5,67 m² 6,48 m²
koelvolume 6,31 m³ 9,47 m³ 11,05 m³ 12,63 m³
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deur met een dagmaat van 600 of 700 x 1910 mm met een stevige kunststof greepopening,  
een professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van binnenuit.

Koelcel zonder paneelvloer

• koelcel zonder paneelvloer
• buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
• binnenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
• constructie in segmenten (gedemonteerd geleverd), panelen met rastermaat 300 mm, 

paneelbreedtes van 300, 600, 900 en 1200 mm
• deur met dagmaat van b x h in mm: 600 resp. 700 x 1910, vanaf een celbreedte van 1700 mm = breedte van de deur 

700 mm. (op aanvraag is een deurbreedte van 925 mm tegen een meerprijs leverbaar)
• deuren met kunststof greepopeningen, professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van 

binnenuit
• openstand bij 90°
• scharnier met automatisch hefmechanisme
• deurdraairichting rechts, aan te passen (om dit aan te passen is de deur die bij de speciale toebehoren is opgenomen 

absoluut vereist!)
• isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 80 mm, dichtheid 41 kg/m³
• voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees
• gemakkelijk en snel te monteren
• messing-en-groefverbinding met excentrische spansloten
• de wanden zijn afgewerkt met gelakt, speciaal voor levensmiddelen ontworpen plaatstaal, kleur: lichtgrijs 

 
Tip:  
als optie kan in een passend wandpaneel een stekkerklaar koelaggregaat voorgeïnstalleerd worden, incl. verlichting 
voor een vochtige ruimte, zodat de tijd van het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden!  
Uitrusting van het optionele koelaggregaat incl. elektronische regeling met thermometer en lichtschakelaar met 
controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas. 
 
De koelcellen en aggregaten zijn niet geschikt voor buitenopstelling!

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

Speciale toebehoren: in het wandpaneel 
stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, 

incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat 
de tijd voor het maken van een uitsparing voor 

een koelaggregaat bespaard kan worden.  
Servicevriendelijk met automatische dooiwater-

verdamping en ontdooiing met heet gas.
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Z 140-110-OB Z 140-140-OB Z 140-170-OB Z 140-200-OB Z 140-230-OB Z 170-110-OB Z 170-140-OB
schapruimte 

1,08 m², 
volume 2,10 m³

schapruimte 
1,44 m², 

volume 2,80 m³

schapruimte 
1,80 m², 

volume 3,51 m³

schapruimte 
2,16 m², 

volume 4,21 m³

schapruimte 
2,52 m², 

volume 4,91 m³

schapruimte 
1,35 m², 

volume 2,63 m³

schapruimte 
1,80 m², 

volume 3,51 m³
zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 140-110-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 3.753,00
Z 140-110-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 3.638,00
Z 140-140-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.003,00
Z 140-140-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 3.888,00
Z 140-170-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.283,00
Z 140-170-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.168,00
Z 140-200-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.486,00
Z 140-200-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.371,00
Z 140-230-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.027,00
Z 140-230-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.899,00
Z 170-110-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.017,00
Z 170-110-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 3.902,00
Z 170-140-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.244,00
Z 170-140-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.129,00

buiten (b x d x h) 1400 x 1100 x 2010 1400 x 1400 x 2010 1400 x 1700 x 2010 1400 x 2000 x 2010 1400 x 2300 x 2010 1700 x 1100 x 2010 1700 x 1400 x 2010
binnen (b x d x h) 1200 x 900 x 1950 1200 x 1200 x 1950 1200 x 1500 x 1950 1200 x 1800 x 1950 1200 x 2100 x 1950 1500 x 900 x 1950 1500 x 1200 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 1 of 
type 1 HEG W

type 1 of 
type 1 HEG W

type 1 of 
type 1 HEG W

type 1 of 
type 1 HEG W

type 3 of
type 3 HEG W

type 2 of 
type 2 HEG W

type 2 of 
type 2 HEG W

koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -2 tot +8 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 194 kg 220 kg 248 kg 272 kg 318 kg 212 kg 247 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710602001-0-0-0 46710602002-0-0-0 46710602003-0-0-0 46710602004-0-0-0 46710602005-0-0-0 46710602006-0-0-0 46710602007-0-0-0
verkoopprijs € 1.858,00 € 2.108,00 € 2.388,00 € 2.591,00 € 2.883,00 € 2.122,00 € 2.349,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 600 46761601752 515,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stellingsysteem Z 140-140 / 144-114, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1180 x 370 x 1670, met 4 legplanken 467901001 337,00
stellingsysteem Z 140-170 / 144-174, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 770 467901002 572,00
stellingsysteem Z 140-200 / 144-204, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 1180 467901003 621,00
stellingsysteem Z 140-230 / 144-234, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060 en 1180 467901004 651,00
stellingsysteem Z 170-140 / 174-144, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1480 x 370 x 1670, met 4 legplanken 467901005 379,00
deur voor ombouw naar deurdraairichting links, alleen geschikt voor cellen zonder vloer met een celbreedte vanaf 1700 mm 46761606135 361,00
Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel zonder paneelvloer
voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

schapruimte 1,08 m² 1,44 m² 1,80 m² 2,16 m² 2,52 m² 1,35 m² 1,80 m²
koelvolume 2,10 m³ 2,80 m³ 3,51 m³ 4,21 m³ 4,91 m³ 2,63 m³ 3,51 m³
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Z 170-170-OB Z 170-290-OB Z 200-110-OB Z 200-140-OB Z 200-170-OB Z 200-200-OB Z 230-110-OB
schapruimte 

2,25 m²,
volume 4,38 m³

schapruimte 
4,05 m², 

volume 7,89 m³

schapruimte 
1,62 m², 

volume 3,15 m³

schapruimte 
2,16 m², 

volume 4,21 m³

schapruimte 
2,70 m², 

volume 5,26 m³

schapruimte 
3,24 m², 

volume 6,31 m³

schapruimte 
1,89 m², 

volume 3,68 m³
zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 170-170-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.476,00
Z 170-170-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.361,00
Z 170-290-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.199,00
Z 170-290-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.042,00
Z 200-110-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.276,00
Z 200-110-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.161,00
Z 200-140-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.464,00
Z 200-140-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.349,00
Z 200-170-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.939,00
Z 200-170-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.802,00
Z 200-200-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.163,00
Z 200-200-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.026,00
Z 230-110-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.433,00
Z 230-110-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.318,00

buiten (b x d x h) 1700 x 1700 x 2010 1700 x 2900 x 2010 2000 x 1100 x 2010 2000 x 1400 x 2010 2000 x 1700 x 2010 2000 x 2000 x 2010 2300 x 1100 x 2010
binnen (b x d x h) 1500 x 1500 x 1950 1500 x 2700 x 1950 1800 x 900 x 1950 1800 x 1200 x 1950 1800 x 1500 x 1950 1800 x 1800 x 1950 2100 x 900 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 2 of 
type 2 HEG W

type 5 of 
type 5 HEG W

type 2 of 
type 2 HEG W

type 2 of 
type 2 HEG W

type 4 of 
type 4 HEG W

type 4 of
type 4 HEG W

type 2 of 
type 2 HEG W

koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -2 tot +8 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 277 kg 409 kg 237 kg 270 kg 302 kg 328 kg 317 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710602008-0-0-0 46710602012-0-0-0 46710602013-0-0-0 46710602014-0-0-0 46710602009-0-0-0 46710602015-0-0-0 46710602019-0-0-0
verkoopprijs € 2.581,00 € 3.776,00 € 2.381,00 € 2.569,00 € 2.785,00 € 3.009,00 € 2.538,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925 46761601754 681,00
stellingsysteem Z 170-170 / 174-174, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 1060 en 650 467901050 881,00
stellingsysteem Z 170-290 / 174-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 890, 890, 1480 en 1060 467901054 1.230,00

stellingsysteem Z 200-110 / 204-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180 en 650 467901011 600,00
stellingsysteem Z 200-140 / 204-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 650 en 770 467901055 838,00
stellingsysteem Z 200-170 / 204-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 650, 770 en 890 467901051 1.068,00
stellingsysteem Z 200-200 / 204-204, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1300 en 1300 467901056 1.050,00
stellingsysteem Z 230-110 / 234-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480 en 650 467901016 639,00
deur voor ombouw naar deurdraairichting links, alleen geschikt voor cellen zonder vloer met een celbreedte vanaf 1700 mm 46761606135 361,00
Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel zonder paneelvloer
voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

schapruimte 2,25 m² 4,05 m² 1,62 m² 2,16 m² 2,7 m² 3,24 m² 1,89 m²
koelvolume 4,38 m³ 7,89 m³ 3,15 m³ 4,21 m³ 5,26 m³ 6,31 m³ 3,68 m³
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Z 230-140-OB Z 230-170-OB Z 230-200-OB Z 230-230-OB Z 260-140-OB Z 260-170-OB Z 260-200-OB
schapruimte 

2,52 m², 
volume 4,91 m³

schapruimte 
3,15 m², 

volume 6,14 m³

schapruimte 
3,78 m², 

volume 7,37 m³

schapruimte 
4,41 m², 

volume 8,59 m³

schapruimte 
2,88 m², 

volume 5,61 m³

schapruimte 
3,60 m², 

volume 7,02 m³

schapruimte 
4,32 m², 

volume 8,42 m³
zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 230-140-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.919,00
Z 230-140-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.782,00
Z 230-170-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.152,00
Z 230-170-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.015,00
Z 230-200-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.768,00
Z 230-200-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.611,00
Z 230-230-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.028,00
Z 230-230-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.871,00
Z 260-140-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.081,00
Z 260-140-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 4.944,00
Z 260-170-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.664,00
Z 260-170-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.507,00
Z 260-200-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.953,00
Z 260-200-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 5.796,00

buiten (b x d x h) 2300 x 1400 x 2010 2300 x 1700 x 2010 2300 x 2000 x 2010 2300 x 2300 x 2010 2600 x 1400 x 2010 2600 x 1700 x 2010 2600 x 2000 x 2010
binnen (b x d x h) 2100 x 1200 x 1950 2100 x 1500 x 1950 2100 x 1800 x 1950 2100 x 2100 x 1950 2400 x 1200 x 1950 2400 x 1500 x 1950 2400 x 1800 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 4 of 
type 4 HEG W

type 4 of 
type 4 HEG W

type 5 of 
type 5 HEG W

type 5 of 
type 5 HEG W

type 4 of 
type 4 HEG W

type 5 of 
type 5 HEG W

type 5 of 
type 5 HEG W

koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -2 tot +8 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 322 kg 371 kg 392 kg 440 kg 351 kg 400 kg 429 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710602020-0-0-0 46710602010-0-0-0 46710602016-0-0-0 46710602021-0-0-0 46710602024-0-0-0 46710602011-0-0-0 46710602017-0-0-0
verkoopprijs € 2.765,00 € 2.998,00 € 3.345,00 € 3.605,00 € 2.927,00 € 3.241,00 € 3.530,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925 46761601754 681,00
stellingsysteem Z 200-230 / 204-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1060, 770, 1060 en 1300 467901057 1.263,00

stellingsysteem Z 230-140 / 234-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060, 1060 en 770 467901060 883,00
stellingsysteem Z 230-170 / 234-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 890, 1060, 650 en 1060 467901052 1.150,00

stellingsysteem Z 230-230 / 234-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1180, 1060, 1060 en 1300 467901061 1.320,00

stellingsysteem Z 260-140 / 264-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1180 en 770 467901064 913,00
stellingsysteem Z 260-170 / 264-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 940, 940, 1060 
en 1060 467901053 1.221,00

stellingsysteem Z 260-200 / 264-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1180, 650, 1300 en 1300 467901058 1.258,00

deur voor ombouw naar deurdraairichting links, alleen geschikt voor cellen zonder vloer met een celbreedte vanaf 1700 mm 46761606135 361,00
Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel zonder paneelvloer
voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

schapruimte 2,52 m² 3,15 m² 3,78 m² 4,41 m² 2,88 m² 3,60 m² 4,32 m²
koelvolume 4,91 m³ 6,14 m³ 7,37 m³ 8,59 m³ 5,61 m³ 7,02 m³ 8,42 m³
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Z 260-230-OB Z 260-260-OB Z 290-200-OB Z 290-230-OB Z 290-260-OB
schapruimte 

5,04 m², 
volume 9,82 m³

schapruimte 
5,76 m², 

volume 11,23 m³

schapruimte 
4,86 m², 

volume 9,47 m³

schapruimte 
5,67 m², 

volume 11,05 m³

schapruimte 
6,48 m², 

volume 12,63 m³
zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 260-230-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.453,00
Z 260-230-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.260,00
Z 260-260-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 7.008,00
Z 260-260-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.815,00
Z 290-200-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.718,00
Z 290-200-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.525,00
Z 290-230-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 7.066,00
Z 290-230-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 6.873,00
Z 290-260-OB K-K-HEG incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie 7.862,00
Z 290-260-OB K-K incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie 7.669,00

buiten (b x d x h) 2600 x 2300 x 2010 2600 x 2600 x 2010 2900 x 2000 x 2010 2900 x 2300 x 2010 2900 x 2600 x 2010
binnen (b x d x h) 2400 x 2100 x 1950 2400 x 2400 x 1950 2700 x 1800 x 1950 2700 x 2100 x 1950 2700 x 2400 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 6 of type 6 HEG W
koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -2 tot +8 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 474 kg 513 kg 443 kg 502 kg 531 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710602022-0-0-0 46710602025-0-0-0 46710602018-0-0-0 46710602023-0-0-0 46710602026-0-0-0
verkoopprijs € 3.795,00 € 4.050,00 € 3.760,00 € 4.108,00 € 4.904,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925 46761601754 681,00
stellingsysteem Z 260-230 / 264-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1480, 650, 1300 en 1300 467901062 1.301,00

stellingsysteem Z 260-260 / 264-264, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1480, 1180, 1180 en 1480 467901065 1.396,00

stellingsysteem Z 260-290 / 264-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, 
b in mm: 1600, 1060, 1300 en 1600 467901066 1.446,00

stellingsysteem Z 290-200 / 294-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, 
b in mm: 1180, 890, 1300 en 1300 467901059 1.283,00

stellingsysteem Z 290-230 / 294-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1300, 770, 1600 en 1300 467901063 1.329,00

deur voor ombouw naar deurdraairichting links, alleen geschikt voor cellen zonder vloer met een celbreedte vanaf 1700 mm 46761606135 361,00
Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel zonder paneelvloer
voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, 
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

schapruimte 5,04 m² 5,76 m² 4,86 m² 5,67 m² 6,48 m²
koelvolume 9,82 m³ 11,23 m³ 9,47 m³ 11,05 m³ 12,63 m³
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In het wandpaneel stekkerklaar 
voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl. 

verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de 
tijd voor het maken van een uitsparing voor een 

koelaggregaat bespaard kan worden.  
Servicevriendelijk met automatische dooiwater-

verdamping en ontdooiing met heet gas.

Koelaggregaat type 1-6 bij serie Z en Z-OB
compleet te integreren wandpaneel incl. stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, 
verlichting voor een vochtige ruimte, elektronische regeling met thermometer, lichtschakelaar met 
controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas

aansluitwaarde 850 W / 
230 V

850 W / 
230 V

900 W / 
230 V

900 W / 
230 V

1140 W / 
230 V

1200 W / 
230 V

koelvermogen 920 W / 
VT -10 °C

920 W / 
VT -10 °C

1110 W /
VT -10 °C

1110 W / 
VT -10 °C

1290 W / 
VT -10 °C

1490 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 404A / 
450 g

R 404A / 
450 g

R 404A / 
450 g

R 404A / 
485 g

R 404A / 
700 g

R 404A / 
800 g

energieverbruik 8,6 kWh / 24u 8,6 kWh / 24u 9,3 kWh / 24u 9,3 kWh / 24u 11,4 kWh / 
24u

14,1 kWh / 
24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +8 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 92 kg 93 kg 96 kg 101 kg 116 kg 115 kg
GEWICHT

artikelnr. 46710802001-
0-0-0

46710802002-
0-0-0

46710802003-
0-0-0

46710802004-
0-0-0

46710802005-
0-0-0

46710802006-
0-0-0

verkoopprijs € 1.780,00 € 1.780,00 € 2.016,00 € 2.017,00 € 2.266,00 € 2.765,00

BESTELINFORMATIE

In het wandpaneel stekkerklaar 
voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl. 

verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de 
tijd voor het maken van een uitsparing voor een 

koelaggregaat bespaard kan worden.  
Servicevriendelijk met automatische dooiwater-

verdamping en ontdooiing met heet gas.

Koelaggregaat HEG type 1-6 bij serie Z en Z-OB
compleet te integreren wandpaneel incl. stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, 
verlichting voor een vochtige ruimte, elektronische regeling met thermometer, lichtschakelaar met 
controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas

TYPE 1 HEG TYPE 2 HEG TYPE 3 HEG TYPE 4 HEG TYPE 5 HEG TYPE 6 HEG

aansluitwaarde 595 W / 230 V 595 W / 230 V 637 W / 230 V 637 W / 230 V 758 W / 230 V 801 W / 230 V

koelvermogen 1100 W / 
VT -10 °C

1100 W / 
VT -10 °C

1230 W / 
VT -10 °C

1230 W / 
VT -10 °C

1420 W / 
VT -10 °C

1610 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 404A / 
450 g

R 404A / 
450 g

R 404A / 
485 g

R 404A / 
485 g

R 404A / 
700 g

R 404A / 
800 g

energieverbruik 4,9 kWh / 24u 4,9 kWh / 24u 5,8 kWh / 24u 5,8 kWh / 24u 6,9 kWh / 24u 8,1 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -2 tot +8 °C bij 40 °C OT en 40 % RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 92 kg 93 kg 98 kg 101 kg 116 kg 115 kg
GEWICHT

artikelnr. 46710802001-
0-F-0

46710802002-
0-F-0

46710802003-
0-F-0

46710802004-
0-F-0

46710802005-
0-F-0

46710802006-
0-F-0

verkoopprijs € 1.895,00 € 1.895,00 € 2.144,00 € 2.154,00 € 2.423,00 € 2.958,00

BESTELINFORMATIE

buiten (b x d x h) 400 x 768 600 x 768 400 x 768 600 x 768 600 x 831 600 x 831
binnen (b x d x h) 1910

AFMETINGEN (MM)

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4 TYP 5 TYP 6

buiten (b x d x h) 400 x 768 600 x 768 400 x 768 600 x 768 600 x 831 600 x 831
binnen (b x d x h) 1910

AFMETINGEN (MM)
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Vriescel met paneelvloer

• vriescel met paneelvloer
• buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
• binnenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
• constructie in segmenten (gedemonteerd geleverd), panelen met rastermaat 300 mm, 

paneelbreedtes van 300, 600, 900 en 1200 mm
• deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• deur met dagmaat van b x h in mm: 600 resp. 700 x 1910, vanaf een celbreedte van 1700 mm = breedte van de deur 

700 mm (op aanvraag is een deurbreedte van 925 mm tegen een meerprijs leverbaar)
• deuren met kunststof greepopeningen, professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van 

binnenuit
• openstand bij 90°
• scharnier met automatisch hefmechanisme
• isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 100 mm, dichtheid 41 kg/m³
• voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees
• gemakkelijk en snel te monteren
• messing-en-groefverbinding met excentrische spansloten
• RVS vloer, volledig hygiënisch, RVS 1.4509, in cirkelgeperste uitvoering met antislip noppen, oppervlaktebelasting 

2000 kg/m²
• de wanden zijn afgewerkt met gelakt, speciaal voor levensmiddelen ontworpen plaatstaal, kleur: lichtgrijs
• incl. drukcompensatieventiel, deurframeverwarming en vloerventilatiekoker 

 
Tip:  
als optie kan in het juiste wandpaneel een stekkerklaar vriesaggregaat voorgeïnstalleerd worden, incl. verlichting voor 
een vochtige ruimte, zodat de tijd voor het maken van een uitsparing voor een vriesaggregaat bespaard kan worden! 
 
Uitrusting van het optionele vriesaggregaat incl. elektronische regeling met thermometer en lichtschakelaar met 
controlelampje, automatische dooiwaterverdamping, ontdooiing met heet gas en een drukcompensatieventiel. 
 
Mocht u voor aansluiting aan een centraal koelaggregaat kiezen, dan heeft u nog een extra drukcompensatieventiel 
en een aansluitstekker voor de deurframeverwarming nodig (zie de speciale toebehoren). 
 
Op aanvraag is tegen meerprijs een dikkere celvloer leverbaar, zodat de cel ook geschikt is voor het gebruik van 
regaalwagens.  
 
LET OP: afhankelijk van de lokale situatie kan er bij de dikkere vloer een oprijplaat nodig zijn voor de cel.  
Deze wordt niet meegeleverd (is slechts vanaf model Z 200-200 en groter mogelijk). 
 
De koelcellen en aggregaten zijn niet geschikt voor buitenopstelling!

voor het conserveren van ingevroren producten, 
rastermaat 300 mm, 100 mm isolatie

Speciale toebehoren: in het wandpaneel 
stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, 

incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat 
de tijd voor het maken van een uitsparing voor 

een koelaggregaat bespaard kan worden.  
Servicevriendelijk met automatische dooiwater-

verdamping en ontdooiing met heet gas.

volledig hygiënische vloer van RVS DIN 1.4509 
in cirkelgeperste uitvoering met antislip  

noppen, oppervlaktebelasting 2000 kg/m²

deur met een dagmaat van 600 of 700 x 1910 mm met een stevige kunststof greepopening,  
een professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van binnenuit.
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Z 144-114-TK Z 144-144-TK Z 144-174-TK Z 144-204-TK Z 144-234-TK Z 174-114-TK Z 174-144-TK
schapruimte 

1,08 m², 
volume 2,10 m³

schapruimte 
1,44 m², 

volume 2,80 m³

schapruimte 
1,80 m², 

volume 3,51 m³

schapruimte 
2,16 m², 

volume 4,21 m³

schapruimte 
2,52 m², 

volume 4,91 m³

schapruimte 
1,35 m², 

volume 2,63 m³

schapruimte 
1,80 m², 

volume 3,51 m³
zonder vriesaggregaat, incl. vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 144-114-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 4.993,00
Z 144-114-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 4.803,00
Z 144-144-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.302,00
Z 144-144-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.112,00
Z 144-174-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.408,00
Z 144-174-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.218,00
Z 144-204-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.891,00
Z 144-204-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.701,00
Z 144-234-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.823,00
Z 144-234-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.578,00
Z 174-114-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.331,00
Z 174-114-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.141,00
Z 174-144-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.589,00
Z 174-144-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.399,00

buiten (b x d x h) 1440 x 1140 x 2150 1440 x 1440 x 2150 1440 x 1740 x 2150 1440 x 2040 x 2150 1440 x 2340 x 2150 1740 x 1140 x 2150 1740 x 1440 x 2150
binnen (b x d x h) 1200 x 900 x 1950 1200 x 1200 x 1950 1200 x 1500 x 1950 1200 x 1800 x 1950 1200 x 2100 x 1950 1500 x 900 x 1950 1500 x 1200 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 1 of 
type 1 HEG W

type 1 of 
type 1 HEG W

type 1 of 
type 1 HEG W

type 1 of 
type 1 HEG W

type 3 of 
type 3 HEG W

type 2 of 
type 2 HEG W

type 2 of 
type 2 HEG W

koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 234 kg 267 kg 295 kg 328 kg 386 kg 259 kg 297 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710703001-B 46710703002-B 46710703003-B 46710703004-B 46710703005-B 46710703006-B 46710703007-B
verkoopprijs € 2.472,00 € 2.781,00 € 2.887,00 € 3.370,00 € 3.748,00 € 2.810,00 € 3.068,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
drukcompensatieventiel (alleen nodig bij levering zonder machine) 46746202010 92,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 600 46761601752 515,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stellingsysteem Z 140-140 / 144-114, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1180 x 370 x 1670, met 4 legplanken 467901001 337,00
stellingsysteem Z 140-170 / 144-174, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 770 467901002 572,00
stellingsysteem Z 140-200 / 144-204, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 1180 467901003 621,00
stellingsysteem Z 140-230 / 144-234, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060 en 1180 467901004 651,00
stellingsysteem Z 170-140 / 174-144, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1480 x 370 x 1670, met 4 legplanken 467901005 379,00
Vriesaggregaten vindt u op pagina 5 / 21.

Vriescel met paneelvloer
voor het conserveren van ingevroren producten, 
rastermaat 300 mm, 100 mm isolatie

schapruimte 1,08 m² 1,44 m² 1,80 m² 2,16 m² 2,52 m² 1,35 m² 1,80 m²
koelvolume 2,10 m³ 2,80 m³ 3,51 m³ 4,21 m³ 4,91 m³ 2,63 m³ 3,51 m³
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Z 174-174-TK Z 174-294-TK Z 204-114-TK Z 204-144-TK Z 204-174-TK Z 204-204-TK Z 234-114-TK
schapruimte 

2,25 m², 
volume 4,38 m³

schapruimte 
4,05 m², 

volume 7,89 m³

schapruimte 
1,62 m², 

volume 3,15 m³

schapruimte 
2,16 m², 

volume 4,21 m³

schapruimte 
2,70 m², 

volume 5,26 m³

schapruimte 
3,24 m², 

volume 6,31 m³

schapruimte 
1,89 m², 

volume 3,68 m³
zonder vriesaggregaat, incl. vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 174-174-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.938,00
Z 174-174-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.748,00
Z 174-294-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 8.035,00
Z 174-294-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 7.796,00
Z 204-114-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.649,00
Z 204-114-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.459,00
Z 204-144-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.865,00
Z 204-144-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.666,00
Z 204-174-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.691,00
Z 204-174-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.471,00
Z 204-204-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 7.071,00
Z 204-204-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.851,00
Z 234-114-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.862,00
Z 234-114-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 5.672,00

buiten (b x d x h) 1740 x 1740 x 2150 1740 x 2940 x 2150 2040 x 1140 x 2150 2040 x 1440 x 2150 2040 x 1740 x 2150 2040 x 2040 x 2150 2340 x 1140 x 2150
binnen (b x d x h) 1500 x 1500 x 1950 1500 x 2700 x 1950 1800 x 900 x 1950 1800 x 1200 x 1950 1800 x 1500 x 1950 1800 x 1800 x 1950 2100 x 900 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 2 of 
type 2 HEG W

type 5 of
type 5 HEG W

type 2 of 
type 2 HEG W

type 2 of
type 2 HEG W

type 4 of 
type 4 HEG W

type 4 of 
type 4 HEG W

type 2 of 
type 2 HEG W

koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 334 kg 472 kg 284 kg 324 kg 364 kg 394 kg 366 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710703008-B 46710703012-B 46710703013-B 46710703014-B 46710703009-B 46710703015-B 46710703019-B
verkoopprijs € 3.417,00 € 4.656,00 € 3.128,00 € 3.335,00 € 3.656,00 € 4.036,00 € 3.341,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
drukcompensatieventiel (alleen nodig bij levering zonder machine) 46746202010 92,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925 46761601754 681,00
stellingsysteem Z 170-170 / 174-174, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 1060 en 650 467901050 881,00
stellingsysteem Z 170-290 / 174-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 890, 890, 1480 en 1060 467901054 1.230,00

stellingsysteem Z 200-110 / 204-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180 en 650 467901011 600,00
stellingsysteem Z 200-140 / 204-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 650 en 770 467901055 838,00
stellingsysteem Z 200-170 / 204-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 890, 650, 770 en 890 467901051 1.068,00

stellingsysteem Z 200-200 / 204-204, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1300 en 1300 467901056 1.050,00
stellingsysteem Z 230-110 / 234-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480 en 650 467901016 639,00
vriesaggregaten vindt u op pagina 5 / 21.

Vriescel met paneelvloer
voor het conserveren van ingevroren producten, 
rastermaat 300 mm, 100 mm isolatie

schapruimte 2,25 m² 4,05 m² 1,62 m² 2,16 m² 2,70 m² 3,24 m² 1,89 m²
koelvolume 4,38 m³ 7,89 m³ 3,15 m³ 4,21 m³ 5,26 m³ 6,31 m³ 3,68 m³
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Z 234-144-TK Z 234-174-TK Z 234-204-TK Z 234-234-TK Z 264-144-TK Z 264-174-TK Z 264-204-TK
schapruimte 

2,52 m², 
volume 4,91 m³

schapruimte 
3,15 m², 

volume 6,14 m³

schapruimte 
3,78 m², 

volume 7,37 m³

schapruimte 
4,41 m², 

volume 8,59 m³

schapruimte 
2,88 m²,

volume 5,61 m³

schapruimte 
3,60 m², 

volume 7,02 m³

schapruimte 
4,32 m², 

volume 8,42 m³
zonder vriesaggregaat, incl. vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 234-144-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.659,00
Z 234-144-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.439,00
Z 234-174-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.941,00
Z 234-174-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.721,00
Z 234-204-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 7.669,00
Z 234-204-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 7.430,00
Z 234-234-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 8.337,00
Z 234-234-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 8.098,00
Z 264-144-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.906,00
Z 264-144-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 6.686,00
Z 264-174-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 7.573,00
Z 264-174-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 7.334,00
Z 264-204-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 7.983,00
Z 264-204-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 7.744,00

buiten (b x d x h) 2340 x 1440 x 2150 2340 x 1740 x 2150 2340 x 2040 x 2150 2340 x 2340 x 2150 2640 x 1440 x 2150 2640 x 1740 x 2150 2640 x 2040 x 2150
binnen (b x d x h) 2100 x 1200 x 1950 2100 x 1500 x 1950 2100 x 1800 x 1950 2100 x 2100 x 1950 2400 x 1200 x 1950 2400 x 1500 x 1950 2400 x 1800 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 4 of 
type 4 HEG W

type 4 of 
type 4 HEG W

type 5 of 
type 5 HEG W

type 5 of 
type 5 HEG W

type 4 of 
type 4 HEG W

type 5 of 
type 5 HEG W

type 5 of 
type 5 HEG W

koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 385 kg 439 kg 469 kg 524 kg 419 kg 467 kg 513 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710703020-B 46710703010-B 46710703016-B 46710703021-B 46710703024-B 46710703011-B 46710703017-B
verkoopprijs € 3.624,00 € 3.906,00 € 4.290,00 € 4.958,00 € 3.871,00 € 4.194,00 € 4.604,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
drukcompensatieventiel (alleen nodig bij levering zonder machine) 46746202010 92,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925 46761601754 681,00
stellingsysteem Z 200-230 / 204-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060, 770, 
1060 en 1300 467901057 1.263,00

stellingsysteem Z 230-140 / 234-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060, 1060 en 770 467901060 883,00
stellingsysteem Z 230-170 / 234-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 1060, 650 
en 1060 467901052 1.150,00

stellingsysteem Z 230-230 / 234-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1060, 
1060 en 1300 467901061 1.320,00

stellingsysteem Z 260-140 / 264-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1180 en 770 467901064 913,00
stellingsysteem Z 260-170/264-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370x1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 940, 940, 1060 en 1060 467901053 1.221,00
stellingsysteem Z 260-200 / 264-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 650, 
1300 en 1300 467901058 1.258,00

vriesaggregaten vindt u op pagina 5 / 21.

Vriescel met paneelvloer
voor het conserveren van ingevroren producten, 
rastermaat 300 mm, 100 mm isolatie

schapruimte 2,52 m² 3,15 m² 3,78 m² 4,41 m² 2,88 m² 3,60 m² 4,32 m²
koelvolume 4,91 m³ 6,14 m³ 7,37 m³ 8,59 m³ 5,61 m³ 7,02 m³ 8,42 m³
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Z 264-234-TK Z 264-264-TK Z 264-294-TK Z 294-144-TK Z 294-204-TK Z 294-234-TK
schapruimte 

5,04 m², 
volume 9,82 m³

schapruimte 
5,76 m², 

volume 11,23 m³

schapruimte 
6,48 m², 

volume 12,63 m³

schapruimte 
3,24 m², 

volume 6,31 m³

schapruimte 
4,86 m², 

volume 9,47 m³

schapruimte 
5,67 m², 

volume 11,05 m³
zonder vriesaggregaat, incl. vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Z 264-234-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 9.024,00
Z 264-234-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 8.755,00
Z 264-264-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 9.440,00
Z 264-264-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 9.172,00
Z 264-294-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 10.424,00
Z 264-294-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 10.155,00
Z 294-144-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 7.906,00
Z 294-144-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 7.672,00
Z 294-204-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 8.951,00
Z 294-204-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 8.681,00
Z 294-234-TK K-TK-HEG incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 9.486,00
Z 294-234-TK K-TK incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie 9.215,00

buiten (b x d x h) 2640 x 2340 x 2150 2640 x 2640 x 2150 2640 x 2940 x 2150 2940 x 1440 x 2150 2940 x 2040 x 2150 2940 x 2340 x 2150
binnen (b x d x h) 2400 x 2100 x 1950 2400 x 2400 x 1950 2400 x 2700 x 1950 2700 x 1200 x 1950 2700 x 1800 x 1950 2700 x 2100 x 1950

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde type 6 of type 6 HEG W type 6 of type 6 HEG W type 6 of type 6 HEG W type 5 of type 5 HEG W type 6 of type 6 HEG W type 6 of type 6 HEG W
koudemiddel R 404A

AGGREGAAT (OPTIONEEL)

bereik -18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 561 kg 600 kg 630 kg 442 kg 529 kg 600 kg
GEWICHT

buitenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
binnenkant gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710703022-B 46710703025-B 46710703026-B 46710703027-B 46710703018-B 46710703023-B
verkoopprijs € 4.917,00 € 5.309,00 € 6.236,00 € 4.355,00 € 4.837,00 € 5.352,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
drukcompensatieventiel (alleen nodig bij levering zonder machine) 46746202010 92,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700 46761601753 560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925 46761601754 681,00
stellingsysteem Z 260-230 / 264-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1480, 650, 1300 en 1300 467901062 1.301,00

stellingsysteem Z 260-260 / 264-264, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1480, 1180, 1180 en 1480 467901065 1.396,00

stellingsysteem Z 260-290 / 264-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1600, 1060, 1300 en 1600 467901066 1.446,00

stellingsysteem Z 290-140 / 294-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1300, 1300 en 770 467901067 971,00
stellingsysteem Z 290-200 / 294-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1180, 890, 1300 en 1300 467901059 1.283,00

stellingsysteem Z 290-230 / 294-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk,  
b in mm: 1300, 770, 1600 en 1300 467901063 1.329,00

vriesaggregaten vindt u op pagina 5 / 21.

Vriescel met paneelvloer
voor het conserveren van ingevroren producten, 
rastermaat 300 mm, 100 mm isolatie

schapruimte 5,04 m² 5,76 m² 6,48 m² 3,24 m² 4,86 m² 5,67 m²
koelvolume 9,82 m³ 11,23 m³ 12,63 m³ 6,31 m³ 9,47 m³ 11,05 m³
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Vriesaggregaat type 1-6 bij serie Z-TK
compleet te integreren wandpaneel incl. stekkerklaar voorgeïnstalleerd vriesaggregaat, 
verlichting voor een vochtige ruimte, elektronische regeling met thermometer, lichtschakelaar met 
controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas

aansluitwaarde 940 W / 
230 V

940 W / 
230 V

1115 W / 
230 V

1115 W / 
230 V

1430 W / 
230 V

1790 W / 
230 V

koelvermogen 1090 W / 
VT -23 °C

1090 W / 
VT -23 °C

1290 W / 
VT -23 °C

1290 W /
VT -23 °C

1450 W / 
VT -23 °C

1670 W / 
VT -23 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 404A / 
440 g

R 404A / 
440 g

R 404A / 
600 g

R 404A / 
600 g

R 404A / 
980 g

R 404A / 
1000 g

energieverbruik 17,6 kWh / 
24u

17,60 kWh 
/ 24u

19,5 kWh / 
24u

19,5 kWh / 
24u

24,4 kWh / 
24u

29,8 kWh / 
24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 96 kg 97 kg 98 kg 105 kg 117 kg 119 kg
GEWICHT

artikelnr. 46710803001-
0-0-0

46710803002-
0-0-0

46710803003-
0-0-0

46710803004-
0-0-0

46710803005-
0-0-0

46710803006-
0-0-0

verkoopprijs € 2.331,00 € 2.331,00 € 2.830,00 € 2.815,00 € 3.140,00 € 3.639,00

BESTELINFORMATIE

Vriesaggregaat HEG type 1-6 bij serie Z-TK
compleet te integreren wandpaneel incl. stekkerklaar voorgeïnstalleerd vriesaggregaat, 
verlichting voor een vochtige ruimte, elektronische regeling met thermometer, lichtschakelaar met 
controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas

TYPE 1 HEG TYPE 2 HEG TYPE 3 HEG TYPE 4 HEG TYPE 5 HEG TYPE 6 HEG

aansluitwaarde 700 W / 
230 V

700 W / 
230 V

1050 W / 
230 V

1050 W / 
230 V

1200 W / 
230 V

1700 W / 
230 V

koelvermogen 1150 W / 
VT -23 °C

1150 W / 
VT -23 °C

1350 W / 
VT -23 °C

1350 W / 
VT -23 °C

1550 W / 
VT -23 °C

1770 W / 
VT -23 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 404A / 
440 g

R 404A / 
440 g

R 404A / 
600 g

R 404A / 
600 g

R 404A / 
980 g

R 404A / 
1000 g

energieverbruik 12,2 kWh / 
24u

12,2 kWh / 
24u

14,4 kWh / 
24u

14,4 kWh / 
24u

17,9 kWh / 
24u

21,8 kWh / 
24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto 96 kg 97 kg 98 kg 105 kg 117 kg 119 kg
GEWICHT

artikelnr. 46710803001-
0-F-0

46710803002-
0-F-0

46710803003-
0-F-0

46710803004-
0-F-0

46710803005-
0-F-0

46710803006-
0-F-0

verkoopprijs € 2.521,00 € 2.521,00 € 3.075,00 € 3.035,00 € 3.379,00 € 3.914,00

BESTELINFORMATIE

In het wandpaneel stekkerklaar  
voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl.  

verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de 
tijd voor het maken van een uitsparing voor een 

koelaggregaat bespaard kan worden.  
Servicevriendelijk met automatische dooiwater-

verdamping en ontdooiing met heet gas.

In het wandpaneel stekkerklaar  
voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl.  

verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de 
tijd voor het maken van een uitsparing voor een 

koelaggregaat bespaard kan worden.  
Servicevriendelijk met automatische dooiwater-

verdamping en ontdooiing met heet gas.

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4 TYP 5 TYP 6

buiten (b x d x h) 400 x 788 600 x 788 400 x 788 600 x 788 600 x 851 600 x 851
binnen (b x d x h) 1910

buiten (b x d x h) 400 x 788 600 x 788 400 x 788 600 x 788 600 x 851 600 x 851
binnen (b x d x h) 1910

AFMETINGEN (MM)

AFMETINGEN (MM)
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ALU-stelling voor serie Z, Z-OB en Z-TK

• ALU-stelling
• regaalstaanders van geanodiseerd aluminium, in hoogte verstelbaar
• elk stellingelement met 4 geperforeerde, in hoogte verstelbare legplanken (+/- 150 mm) van polyethyleen
• afmeting legplank (d x h) 370 x 1670 mm
• hoge veld- en vaklast van 100- tot 150 kg afhankelijk van de aslengte bij gelijkmatige verdeling

vrijstaande opstelvormen conform overzicht

= Catalogus product = Op aanvraag



geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw NordCap 5/23

05

ALU-stelling voor serie Z, Z-OB en Z-TK

STELLINGSYSTEEM Z
140-140 / 144-114

STELLINGSYSTEEM Z
140-170 / 144-174

STELLINGSYSTEEM Z
140-200 / 144-204

STELLINGSYSTEEM Z
140-230 / 144-234

STELLINGSYSTEEM Z
170-140 / 174-144

1 stellingelement,  
mit 4 legplanken,  

B in mm: 1180

2 stellingelementen,  
met elk 4 legplanken,  
B in mm: 890 en 770

2 stellingelementen,  
met elk 4 legplanken,  
B in mm: 890 en 1180

2 stellingelementen,  
met elk 4 legplanken,  

B in mm: 1060 en 1180

1 stellingelement,  
mit 4 legplanken,  

B in mm: 1480

artikelnr. 467901001 467901002 467901003 467901004 467901005
verkoopprijs € 337,00 € 572,00 € 621,00 € 651,00 € 379,00

BESTELINFORMATIE

STELLINGSYSTEEM Z
170-170 / 174-174

STELLINGSYSTEEM Z
170-290 / 174-294

STELLINGSYSTEEM Z
200-110 / 204-114

STELLINGSYSTEEM Z
200-140 / 204-144

STELLINGSYSTEEM Z
200-170 / 204-174

3 stellingelementen,  
met elk 4 legplanken,  

B in mm: 890, 1060 en 650

4 stellingelementen,  
met elk 4 legplanken,  

B in mm: 890, 890, 1480 
en 1060

2 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 
B in mm: 1180 en 650

3 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1180, 650, en 770

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken,

 B in mm: 890, 650, 770 
en 890

artikelnr. 467901050 467901054 467901011 467901055 467901051
verkoopprijs € 881,00 € 1.230,00 € 600,00 € 838,00 € 1.068,00

BESTELINFORMATIE

STELLINGSYSTEEM Z
200-200 / 204-204

STELLINGSYSTEEM Z
200-230 / 204-234

STELLINGSYSTEEM Z
230-110 / 234-114

STELLINGSYSTEEM Z
230-140 / 234-144

STELLINGSYSTEEM Z
230-170 / 234-174

3 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1180, 1300, en 
1300

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1060, 770, 1060 
en 1300

2 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 
B in mm: 1480 en 650

3 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1060, 1060, en 
770

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 890, 1060, 650 
en 1060

artikelnr. 467901056 467901057 467901016 467901060 467901052
verkoopprijs € 1.050,00 € 1.263,00 € 639,00 € 883,00 € 1.150,00

BESTELINFORMATIE

gewicht bruto 12,2 kg 13 kg 29 kg 32 kg 13 kg
GEWICHT

gewicht bruto 29 kg 34 kg 22 kg 29 kg 34 kg
GEWICHT

gewicht bruto 40 kg 34 kg 28 kg 32 kg 39 kg
GEWICHT

STELLINGSYSTEEM Z
230-230 / 234-234

STELLINGSYSTEEM Z
260-140 / 264-144

STELLINGSYSTEEM Z
260-170 / 264-174

STELLINGSYSTEEM Z
260-200 / 264-204

STELLINGSYSTEEM Z
260-230 / 264-234

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1180, 1060, 1060 
en 1300

3 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1180, 1180, en 
770

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 940, 940, 1060 
en 1060

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken,

B in mm: 1180, 650, 1300 
en 1300

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1480, 650, 1300 
en 1300

artikelnr. 467901061 467901064 467901053 467901058 467901062
verkoopprijs € 1.320,00 € 913,00 € 1.221,00 € 1.258,00 € 1.301,00

BESTELINFORMATIE

gewicht bruto 26 kg 34 kg 42 kg 43 kg 48 kg
GEWICHT

STELLINGSYSTEEM Z
260-260 / 264-264

STELLINGSYSTEEM Z
260-290 / 264-294

STELLINGSYSTEEM Z
290-140 / 294-144

STELLINGSYSTEEM Z
290-200 / 294-204

STELLINGSYSTEEM Z
290-230 / 294-234

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1480, 1180, 1180 
en 1480

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1600, 1060, 1300 
en 1600

3 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1300, 1300 en 770

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1180, 890, 1300 
en 1300

4 stellingelementen, 
met elk 4 legplanken, 

B in mm: 1300, 770, 1600 
en 1300

artikelnr. 467901065 467901066 467901067 467901059 467901063
verkoopprijs € 1.396,00 € 1.446,00 € 971,00 € 1.283,00 € 1.329,00

BESTELINFORMATIE

gewicht bruto 54 kg 58 kg 43 kg 48 kg 51 kg
GEWICHT
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ZADEL-KOEL- EN 
VRIESAGGREGATEN UIT DE 
SERIES FAM EN FAL
De series FAM en FAL zijn ontwikkeld voor 
wandmontage en geschikt voor twee 
verschillende toepassingen.
Eén uitvoering, twee mogelijkheden:
1.  inbouw als zadel-aggregaat in de

basisuitvoering
2. inbouw als voorwand-aggregaat via

een ombouwset (speciale toebehoren)

HOE KIEST U
HET JUISTE KOELSYSTEEM?
De koelaggregaten van NordCap zijn samengestelde systemen die bestaan uit een 
condensorunit, een verdamper en een bedienings- en besturingsunit. Daardoor zijn 
ze gemakkelijk te gebruiken en zeer flexibel.

VOORWAND-KOEL- EN 
VRIESAGGREGATEN UIT DE 
SERIES SFM EN SFL
De series SFM en SFL zijn bedoeld voor 
plafondmontage. Het voordeel: het 
celvolume kan optimaal worden gebruikt.

De bediening vindt plaats via een 
afstandsbedieningspaneel met vijf meter 
kabel. Expansie via een capillairleiding.
Ontdooien: heet gas

SPLIT-KOEL - EN 
VRIESAGGREGATEN UIT 
DE SERIES THUM EN THUL
De aggregaten in de THUM- en THUL-series 
zijn split-units die zijn ontwikkeld voor 
commerciële koeltoepassingen bij normale 
koeltemperaturen en vriestemperaturen. 
Ze bestaan uit de volgende componenten:

• condensor met geluiddichte en
weerbestendige behuizing voor
montage buiten en met een
geïntegreerde besturing

• verdamper van koperbuis,
gescheiden van de condensor
te monteren

De kenmerken spreken voor zich: 
compacte afmetingen, snel in gebruik te 
nemen, gemakkelijk toegankelijk, hoge 
weerstand tegen omgevingsinvloeden voor 
veilig gebruik buiten, laag geluidsniveau.

Expansie via een capillairleiding. 
Ontdooien: heet gas

SPLIT-KOEL - EN 
VRIESAGGREGATEN UIT 
DE SERIES FSM EN FSL
Koelaggregaat als split-unit:
de condensorunit is gescheiden van de 
verdamper en wordt buiten de koelcel 
gemonteerd. De verdamper wordt in de 
koelcel gemonteerd. Hierdoor kunnen deze 
twee componenten ook op enige afstand 
van elkaar geplaatst worden.
De apparaten zijn gevuld met koudemiddel 
en zijn voorzien van snelkoppelingen.
Als speciale toebehoren zijn ook vooraf 
gevulde koudemiddelleidingen 
verkrijgbaar.

ZADEL-KOELAGGREGAAT FAM-006

 SPLIT-KOELAGGREGAAT 

THUM-135-1 (VERDAMPERUNIT)

 SPLIT-KOELAGGREGAAT 
THUM-135-1 (SPLIT-UNIT)

SPLIT-KOELAGGREGAAT FSM-006

VOORWAND-

KOELAGGREGAAT SFM-006
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FAM-003-SLIM

NordCap besturingsunit voor het bedienen 
van de compressor, ventilator, ontdooiing, 

alarm, verlichting en verdere systeemparameters

FAM-006 FAM-016

Zadel-koelaggregaat serie FAM

• zadel-koelaggregaat voor in koelomgevingen
• verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
• elektronische besturing, digitaal display, besturingen voor verlichting, ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
• dooiwateropvangbak, ontdooiing met heet gas
• capillaire inspuiting
• 5 meter kabel voor celverlichting en deurcontactschakelaar
• compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
• warmtewisselaar van koper en aluminium 

 
Let op: 
de koelaggregaten zijn op aanvraag ook met de koudemiddelen R 134a of R 290 leverbaar. 
De apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED). 
Met behulp van een ombouwset ook als voorwand-aggregaat te gebruiken.

ook om te bouwen tot dakunit-koelaggregaat

FAM-003-SLIM FAM-006 FAM-009 FAM-016
Vorm A, voor 

cellen tot 4,6 m³ 
koelvolume

Vorm A, voor
cellen tot 6,2 m³ 

koelvolume

Vorm A, voor 
cellen tot 10,5 m³ 

koelvolume

Vorm B, voor
cellen tot 17,6 m³ 

koelvolume

koelvolume 4,6 m³ 6,2 m³ 10,5 m³ 17,6 m³

buiten (b x d x h) 330 x 796 x 714 400 x 796 x 714 400 x 796 x 714 650 x 887 x 814
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 605 W / 230 V 668 W / 230 V 990 W / 230 V 1229 W / 230 V
koelvermogen 830 W 990 W 1273 W 2075 W
koudemiddel R 452A of R 404A
geluidsniveau 43 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +5 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 57 kg / 44 kg 62 kg / 49 kg 68 kg / 55 kg 101 kg / 76 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating
BEHUIZING

artikelnr. 4391010041 4391010061 4391010091 4391010161
verkoopprijs € 1.868,00 € 1.885,00 € 2.100,00 € 2.550,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

FAM-006 R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 2.191,00

FAM-009 R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 2.436,00

FAM-016 R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 2.999,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
set voor ombouw van zadel- naar dakunit-koelaggregaat voor vorm A 439100001 89,00
set voor ombouw van zadel- naar dakunit-koelaggregaat voor vorm B 439100002 89,00
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FAL-003-SLIM

FAL-012

Zadel-vriesaggregaat serie FAL

• zadel-koelaggregaat voor in vriesomgevingen
• verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
• elektronische besturing, digitaal display, besturingen voor verlichting, ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
• dooiwateropvangbak, ontdooiing met heet gas
• capillaire inspuiting
• 5 meter kabel voor celverlichting, deurcontactschakelaar en deurframeverwarming
• compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
• warmtewisselaar van koper en aluminium 

 
Let op: 
de apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED). 
Met behulp van een ombouwset ook als voorwand-aggregaat te gebruiken.

ook om te bouwen tot dakunit-vriesaggregaat

FAL-003-SLIM FAL-009 FAL-012 FAL-016

voor 
cellen tot 3,5 m³ 

koelvolume

Vorm A voor 
cellen tot 7,5 m³ 

koelvolume

Vorm B voor 
cellen tot 11 m³ 

koelvolume

Vorm B voor
cellen tot 15,7 m³ 

koelvolume

koelvolume 3,5 m³ 7,5 m³ 11 m³ 15,7 m³

buiten (b x d x h) 330 x 796 x 714 400 x 796 x 714 650 x 887 x 814 650 x 887 x 814
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 685 W / 230 V 1131 W / 230 V 1347 W / 230 V 1527 W / 400 V
koelvermogen 664 W 1064 W 1258 W 1543 W
koudemiddel R 452A of R 404A
geluidsniveau 46 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -20 tot -15 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 59 kg / 46 kg 73 kg / 60 kg 104 kg / 79 kg 116 kg / 91 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating
BEHUIZING

artikelnr. 4391020081 4391020091 4391020121 4391020161
verkoopprijs € 2.243,00 € 2.420,00 € 2.616,00 € 3.159,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

FAL-009 (vorm A) R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 2.706,00

FAL-012 (vorm B) R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 2.922,00

FAL-016 (vorm B) R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 3.545,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
set voor ombouw van zadel- naar dakunit-koelaggregaat voor vorm A 439100001 89,00
set voor ombouw van zadel- naar dakunit-koelaggregaat voor vorm B 439100002 89,00
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SFM-006

NordCap besturingsunit voor het bedienen 
van de compressor, ventilator, ontdooiing, 

alarm, verlichting en verdere systeemparameters

Dakunit-koelaggregaat serie SFM

• voorwand-aggregaat voor in een koelomgeving, voor plafondinbouw
• verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
• elektronische besturing, digitaal display, afstandsbedieningspaneel met 5 m leiding, besturingen voor verlichting, 

ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
• dooiwateropvangbak, ontdooiing met heet gas
• capillaire inspuiting
• 5 meter kabel voor celverlichting en deurcontactschakelaar
• compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
• warmtewisselaar van koper en aluminium 

 
Let op: 
de koelaggregaten zijn op aanvraag ook met de koudemiddelen R 134a of R 290 leverbaar. 
De apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED).

voor plafondinbouw

SFM-006 SFM-009 SFM-016
voor cellen tot 

6,4 m³ koelvolume
voor cellen tot 

14,3 m³ koelvolume
voor cellen tot 

18,4 m³ koelvolume

koelvolume 6,4 m³ 14,3 m³ 18,4 m³

buiten (b x d x h) 880 x 700 x 390 1000 x 930 x 350 1000 x 930 x 350
Invoeruitsparing (b x d) 390 x 590 515 x 815 515 x 815

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 668 W / 230 V 1113 W / 230 V 1226 W / 230 V
koelvermogen 1023 W 1761 W 2126 W
koudemiddel R 452A of R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +5 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 86 kg / 63 kg 119 kg / 84 kg 124 kg / 89 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating
BEHUIZING

artikelnr. 4392010061 4392010091 4392010161
verkoopprijs € 2.732,00 € 3.122,00 € 3.198,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

SFM-006 R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 3.040,00

SFM-016 R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 3.604,00

geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw NordCap 5/27
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SFL-006

NordCap besturingsunit voor het bedienen 
van de compressor, ventilator, ontdooiing, 

alarm, verlichting en verdere systeemparameters

Dakunit-vriesaggregaat serie SFL

• voorwand-aggregaat voor in een vriesomgeving, voor plafondinbouw
• verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
• elektronische besturing, digitaal display, afstandsbedieningspanel met 5 m leiding, besturingen voor verlichting, venti-

lator, compressor, ontdooiing en alarm
• dooiwateropvangbak, ontdooiing met heet gas
• capillaire inspuiting
• 5 meter kabel voor celverlichting, deurcontactschakelaar en deurframeverwarming
• compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
• warmtewisselaar van koper en aluminium 

 
Let op: 
de koelaggregaten zijn op aanvraag ook met de koudemiddelen R 134a of R 290 leverbaar. 
De apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED).

voor plafondinbouw

SFL-006 SFL-009 SFL-016
voor cellen tot 

5,9 m³ koelvolume
voor cellen tot 

10,1 m³ koelvolume
voor cellen tot 

16,8 m³ koelvolume

koelvolume 5,9 m³ 10,1 m³ 16,8 m³

buiten (b x d x h) 880 x 700 x 390 1000 x 930 x 350 1110 x 930 x 440
Invoeruitsparing (b x d) 390 x 590 515 x 815 515 x 815

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 814 W / 230 V 1239 W / 230 V 1697 W / 400 V
koelvermogen 915 W 1258 W 1706 W
koudemiddel R 452A of R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -20 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 77 kg / 54 kg 125 kg / 90 kg 156 kg / 119 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating
BEHUIZING

artikelnr. 4392020061 4392020091 4392020161
verkoopprijs € 3.095,00 € 3.464,00 € 5.055,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

SFL-006 R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 3.272,00

SFL-009 R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 3.712,00

SFL-016 R 290-LUFT modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een 
luchtgekoelde condensor 5.514,00
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FSM-006

FSM-006 / FSM-012

NordCap besturingsunit voor het bedienen 
van de compressor, ventilator, ontdooiing, 

alarm, verlichting en verdere systeemparameters

FSM-016

Split-koelaggregaat serie FSM

• split-aggregaat voor een koelomgeving, condensorunit en verdamper apart te monteren
• verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
• elektronische besturing, digitaal display, besturingen voor verlichting, ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
• lokale afvoer nodig, ontdooiing elektrisch
• capillaire inspuiting
• 10 meter kabel: 2 x verbindingskabel voor condensor en verdamper en verbindingskabel 

voor afstandsbedieningspaneel, deurcontactschakelaar en verlichting
• compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
• warmtewisselaar van koper en aluminium 

 
Let op: 
de levering bestaat uit drie delen: condensorunit, verdamper met toebehoren (expansie via een capillairleiding)  
en afstandsbedieningspaneel. Plaatselijke dooiwaterafvoer vereist. 
 
Mocht u vooraf gevulde koudemiddelleidingen (zie speciale toebehoren) bestellen, dan heeft u steek-schroef- 
aansluitingen nodig. Bij leidingen van derden zijn soldeeraansluitingen nodig. Geef dit aan bij uw bestelling. 
 
De koelaggregaten zijn op aanvraag ook met de koudemiddelen R 134a of R 290 leverbaar. 
De apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED).

condensor en verdamper apart te monteren

FSM-006 FSM-012 FSM-016
voor cellen tot 

6,4 m³ koelvolume
voor cellen tot 

12,2 m³ koelvolume
voor cellen tot 

17,9 m³ koelvolume

koelvolume 6,4 m³ 12,2 m³ 17,9 m³

buiten (b x d x h) 400 x 320 x 720 400 x 320 x 720 650 x 390 x 840
binnen (b x d x h) 656 x 433 x 188 1106 x 433 x 188 1106 x 433 x 188

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 668 W / 230 V 1066 W / 230 V 1229 W / 230 V
koelvermogen 1023 W 1552 W 2075 W
koudemiddel R 452A of R 404A
geluidsniveau 53 dB 61 dB 63,5 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +5 tot -5 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 67 kg / 51 kg 79 kg / 61 kg 97 kg / 78 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating
BEHUIZING

artikelnr. 4391110061 4391110121 4391110161
verkoopprijs € 2.099,00 € 2.436,00 € 2.692,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
koudemiddelleiding 10 m, Ø 6 / 10 mm, voor FSM 006 439999101 396,00
koudemiddelleiding 10m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016 439999102 396,00
koudemiddelleiding 2,5 m, Ø 6 / 10 mm, voor FSM 006 439999251 224,00
koudemiddelleiding 2,5 m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016 439999252 224,00
koudemiddelleiding 5 m, Ø 6 / 10 mm, voor FSM 006 439999501 282,00
koudemiddelleiding 5 m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016 439999502 282,00



geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btwNordCap 5/30

FSL-009

FSL-009

NordCap besturingsunit voor het bedienen
van de compressor, ventilator, ontdooiing, 

alarm, verlichting en verdere systeemparameters

FSL-012 / FSL-016

Split-vriesaggregaat serie FSL

• split-aggregaat voor een vriesomgeving, condensorunit en verdamper apart te monteren
• verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
• elektronische besturing, digitaal display, besturingen voor verlichting, ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
• lokale afvoer nodig, ontdooiing elektrisch
• met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 404A
• 10 meter kabel: 2 x verbindingskabel voor condensor en verdamper en verbindingskabel 

voor afstandsbedieningspaneel, deurcontactschakelaar, verlichting en deurframeverwarming
• compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
• warmtewisselaar van koper en aluminium 

 
Let op: 
de levering bestaat uit drie delen: condensorunit, verdamper met toebehoren (expansie via een capillairleiding)  
en afstandsbedieningspaneel. Plaatselijke dooiwaterafvoer vereist. 
 
Mocht u vooraf gevulde koudemiddelleidingen (zie speciale toebehoren) bestellen, dan heeft u steek-schroef- 
aansluitingen nodig. Bij leidingen van derden zijn soldeeraansluitingen nodig. Geef dit aan bij uw bestelling. 
 
De apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED).

condensor en verdamper apart te monteren

FSL-009 FSL-012 FSL-016
voor cellen tot 

7,2 m³ koelvolume
voor cellen tot 

10,6 m³ koelvolume
voor cellen tot 

14,9 m³ koelvolume

koelvolume 7,2 m³ 10,6 m³ 14,9 m³

buiten (b x d x h) 400 x 320 x 720 650 x 390 x 840 650 x 390 x 840
binnen (b x d x h) 1106 x 433 x 188 944 x 360 x 350 944 x 360 x 350

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1193 W / 230 V 1050 W / 230 V 1533 W / 400 V
koelvermogen 1021 W 1213 W 1465 W
koudemiddel Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -20 tot -15 °C bij 32 °C OT en 55 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 84 kg / 66 kg 98 kg / 78 kg 109 kg / 89 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating
BEHUIZING

artikelnr. 4391120091 4391120121 4391120161
verkoopprijs € 2.698,00 € 3.622,00 € 3.856,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
koudemiddelleiding 10 m, Ø 10 / 16 mm 439999104 396,00
koudemiddelleiding 10m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016 439999102 396,00
koudemiddelleiding 2,5 m, Ø 10 / 16 mm 439999254 224,00
koudemiddelleiding 2,5 m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016 439999252 224,00
koudemiddelleiding 5 m, Ø 10 / 16 mm 439999504 282,00
koudemiddelleiding 5 m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016 439999502 282,00
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KK 240 
levering zonder afvalcontainer

KK 120 
levering zonder afvalcontainer

inwerpopeningen

KK 480 
levering zonder afvalcontainers

Afvalkoeler serie KK

• afval-/slachtafvalkoeler voor het koelen van organisch afval
• buitenkant RVS
• binnenkant RVS, stevige bodem van RVS 1.4301
• per compartiment een afgeronde vleugeldeur met een ergonomisch gevormde greepopening, magneetrubber 

en een inwerpopening in de deksel
• deurdraairichting niet aanpasbaar
• isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• aan de zijkant te monteren monoblock-koelunit met hoge capaciteit
• van binnen te verstellen stelvoeten 

 
Let op: 
wordt gedemonteerd in segmenten geleverd, zonder afvalcontainer.

stekkerklaar, voor 1 of 2 afvalcontainers à 240 l

KK 120 KK 240 KK 480
stekkerklaar

voor 1 afvalcontainer à 120 l  
constructie in segmenten, 
gedemonteerd geleverd

stekkerklaar 
voor 1 afvalcontainer à 240 l  

constructie in segmenten, 
gedemonteerd geleverd

stekkerklaar 
voor 2 afvalcontainers à 240 l  
constructie in segmenten, 
gedemonteerd geleverd

bruto inhoud voor 1 x 120 l - afvalcontainer  
(niet inbegrepen)

voor 1 x 240 l - afvalcontainer 
(niet inbegrepen)

voor 2 x 240 l - afvalcontainer 
(niet inbegrepen)

buiten (b x d x h) 915 x 700 x 1180 1020 x 870 x 1290 1750 x 870 x 1290
binnen (b x d x h) 655 x 760 x 1130 1385 x 760 x 1130
diepte als deur geopend is 1545
hoogte bij geopende deksel 1700

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 260 W / 230 V 360 W / 230 V
koelvermogen 284 W / VT -10 °C 343 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 210 g R 134a / 250 g
energieverbruik 3,90 kWh / 24u 5,45 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 bis +8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
klimaatklasse 4 (+30 °C UT und 55% RF)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 112 kg / 97 kg 128 kg / 113 kg 183 kg / 168 kg
GEWICHT

buitenkant RVS
binnenkant RVS

BEHUIZING

artikelnr. 46710405005-K 46710405001-K 46710405002-K
verkoopprijs € 2.329,00 € 2.298,00 € 3.283,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
KK 120 WS incl. winterschakeling 2.475,00
KK 240 WS incl. winterschakeling 2.635,00
KK 480 WS incl. winterschakeling 3.612,00
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DRANKENKOELING

Barkoelingen
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NordCap 6/2 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

2 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

• stekkerklare barkoeling met circulatiekoeling,  
met 2 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak, rechts geplaatst

• buitenkant RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301 
• binnenkant RVS
• BUDAPEST: met 1 RVS deur, met 2 boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS 
• ROM: met 2 RVS deuren
• MADRID: met 4 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS 
• deuren met gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers, tot 180° te openen, tussenrooster
• telescopische laden: met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubber, met geperforeerde zijwanden,   

effectieve ladehoogte boven: 320 mm, onder: 380 mm, 2 flessenverdelers per lade
• energiebesparende isolatie, 40 mm
• elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• lamellenverdamper, extra gecoat
• sokkel 35 mm hoog, van RVS
• als variant OM ook met een centraal gekoelde uitvoering met expansieventiel R 134a en elektronische besturing 

 
Let op: 
wordt geleverd zonder werkblad, tapzuil en mengkraan.  
De effectieve lade- en deurhoogtes zijn speciaal afgestemd op gangbare fles- en vatafmetingen (EURO-KEG of 
DIN-KEG). Dit waarborgt optimale ruimtebenutting en een grote capaciteit in de afzonderlijke elementen.

barkoeling BUDAPEST 2
spoelbak naar keuze rechts of links geplaatst

barkoeling ROM 2
spoelbak naar keuze rechts of links geplaatst 

barkoeling MADRID 2
spoelbak naar keuze rechts of links geplaatst 

TW = dooiwateraansluiting

KL = koelleidingen

 =  elektriciteitsaansluiting

ef
fe

ct
ie

ve
 

h
o

o
g

te
ko

rp
u

sh
o

o
g

te

m
ac

h
in

ev
ak

Deurelement

(bij 2 spoelbakken)

bodemopening
330 x 100 mm



NordCap 6/3geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw

BUDAPEST 2 ROM 2 MADRID 2
1 RVS deur, 1 x 2 boven elkaar geplaatste 

telescopische laden van RVS,  
spoelbakonderbouw voor 1 spoelbak

2 RVS deuren,  
spoelbakonderbouw voor 1 spoelbak

2 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische 
laden van RVS,  

spoelbakonderbouw voor 1 spoelbak
spoelbakonderbouw rechts of links, zonder werkblad

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€) 

BUDAPEST 2 OM zonder aggregaat 3.695,00
ROM 2 OM zonder aggregaat 3.275,00
MADRID 2 OM zonder aggregaat 4.111,00

buiten (b x d x h) 1560 x 680 x 900 (hoogte met blad: 950)
diepte als deur geopend is 1230 1230
diepte bij geopende la 1290 1290

AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 270 W / 230 V
koelvermogen 305 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 250 g
geluidsniveau 61,5 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 155 kg / 140 kg
GEWICHT

buitenkant RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301 
binnenkant RVS

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)  
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409902 89,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409912 125,00
flessenverdeler 485190020 17,00
aanbouwonderkast Helsinki voor barkoeling, voor HELSINKI vriesbox voor sterke drank 4851062611 765,00
aanbouwonderkast SDE voor barkoeling, voor ijsblokjesmachine SDE 45 of voor een glazenspoelmachine 4851062851 742,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang 496429180 308,00
element met glazen deur G1 links, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680 485NC1801651 589,00
element met glazen deur G2 rechts, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680 485NC1801661 589,00
binnenverlichting in het deurcompartiment, alleen af fabriek mogelijk, niet achteraf in te bouwen 485190030 127,00
korpus zonder sokkel, minderprijs per strekkende meter 485S190089 55,00
werkblad SAD 1600-1 RVS, 1 spoelbak, naar keuze rechts of links, passend bij de barkoelingen: Rom, Budapest, Madrid 496160000 1.117,00
slot (1) voor deur / lade, af fabriek ingebouwd 485190010 43,00

2 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

artikelnr. 4851081040011 4851081100011 4851080020011
verkoopprijs € 3.953,00 € 3.577,00 € 4.354,00

BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW RECHTS

artikelnr. 4851081040021 4851081100021 4851080020021
verkoopprijs € 3.953,00 € 3.577,00 € 4.354,00

BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW LINKS

06



NordCap 6/4 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

2 deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

• stekkerklare barkoeling met circulatiekoeling,  
met 2 deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken, naar keuze rechts of links geplaatst

• buitenkant: RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301 
• binnenkant: RVS
• PRAG: met 4 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS 
• DUBLIN: met 2 RVS deuren
• LONDON: met 1 RVS deur, met 2 telescopische laden van RVS met geperforeerde zijwanden
• deuren: met gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers, tot 180° te openen, tussenrooster
• telescopische laden: met geperforeerde zijwanden, met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubber,  

effectieve hoogte laden boven: 320 mm, onder: 380 mm, 2 flessenverdelers per lade
• energiebesparende isolatie, 40 mm
• elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• lamellenverdamper, extra gecoat
• sokkel 35 mm hoog, van RVS
• als variant OM ook met een centraal gekoelde uitvoering met expansieventiel R 134a en elektronische besturing 

 
Let op: 
wordt geleverd zonder werkblad, tapzuil en mengkraan.  
De effectieve lade- en deurhoogtes zijn speciaal afgestemd op gangbare fles- en vatafmetingen (EURO-KEG of  
DIN-KEG). Dit waarborgt optimale ruimtebenutting en een grote capaciteit in de afzonderlijke elementen.

barkoeling PRAG 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

barkoeling DUBLIN 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

barkoeling LONDON 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

TW = dooiwateraansluiting

KL = koelleidingen

 =  elektriciteitsaansluiting
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(bij 2 spoelbakken)

bodemopening
330 x 100 mm



NordCap 6/5geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw

PRAG 2 DUBLIN 2 LONDON 2
2 x 2 boven elkaar geplaatste 
telescopische laden van RVS, 

spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken

2 RVS deuren, 
spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken

1 RVS deur, 1 x 2 boven elkaar geplaatste 
telescopische laden van RVS, 

spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken
spoelbakonderbouw rechts of links, zonder werkblad

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€) 

PRAG 2 OM zonder aggregaat 4.398,00
DUBLIN 2 OM zonder aggregaat 3.573,00
LONDON 2 OM zonder aggregaat 3.987,00

aansluitwaarde 270 W / 230 V
koelvermogen 305 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 250 g
geluidsniveau 61,5 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 190 kg / 171 kg
GEWICHT

buitenkant RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301 
binnenkant RVS

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€) 
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409903 105,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409913 135,00
flessenverdeler 485190020 17,00
aanbouwonderkast Helsinki voor barkoeling, voor HELSINKI vriesbox voor sterke drank 4851062611 765,00
aanbouwonderkast SDE voor barkoeling, voor ijsblokjesmachine SDE 45 of voor een glazenspoelmachine 4851062851 742,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang 496429180 308,00
element met glazen deur G1 links, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680 485NC1801651 589,00
element met glazen deur G2 rechts, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680 485NC1801661 589,00
binnenverlichting in het deurcompartiment, alleen af fabriek mogelijk, niet achteraf in te bouwen 485190030 127,00
korpus zonder sokkel, minderprijs per strekkende meter 485S190089 55,00
werkblad SAD 1950-2 RVS, 2 spoelbak, naar keuze rechts of links, 
passend bij de barkoelingen: Dublin, London, Prag 496195000 1.236,00

slot (1) voor deur / lade, af fabriek ingebouwd 485190010 43,00

2 deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

buiten (b x d x h) 1910 x 680 x 900 (hoogte met blad: 950)
diepte als deur geopend is 1230 1230
diepte bij geopende la 1290 1290

ABMESSUNGEN (MM)

artikelnr. 4851080120011 4851080100011 4851080110011
verkoopprijs € 4.646,00 € 3.863,00 € 4.253,00

BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW RECHTS

artikelnr. 4851080120021 4851080100021 4851080110021
verkoopprijs € 4.646,00 € 3.863,00 € 4.253,00

BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW LINKS
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NordCap 6/6 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

3 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

• stekkerklare barkoeling met biertap met circulatiekoeling,  
met 3 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak, naar keuze rechts of links geplaatst

• buitenkant: RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301 
• binnenkant: RVS
• BERLIN: met 6 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
• PARIS: met 3 RVS deuren
• WIEN: met 1 RVS deur, met 4 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
• ATHEN: met 2 RVS deuren, met 2 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
• deuren: met gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers, tot 180° te openen, tussenrooster
• telescopische laden: met geperforeerde zijwanden, met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubber,  

effectieve ladehoogte boven: 320 mm, onder: 380 mm 2 flessenverdelers per lade
• energiebesparende isolatie, 40 mm
• elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• lamellenverdamper, extra gecoat
• sokkel 35 mm hoog, van RVS
• als variant OM ook met een centraal gekoelde uitvoering met expansieventiel R 134a en elektronische besturing 

 
Let op: 
wordt geleverd zonder werkblad, tapzuil en mengkraan.  
De effectieve lade- en deurhoogtes zijn speciaal afgestemd op gangbare fles- en vatafmetingen (EURO-KEG of  
DIN-KEG). Dit waarborgt optimale ruimtebenutting en een grote capaciteit in de afzonderlijke elementen.

barkoeling BERLIN 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

barkoeling PARIS 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

barkoeling WIEN 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

barkoeling ATHEN 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

TW = dooiwateraansluiting

KL = koelleidingen

 =  elektriciteitsaansluiting
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(bij 2 spoelbakken)

bodemopening
330 x 100 mm
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BERLIN 2 PARIS 2 WIEN 2 ATHEN 2
3 x 2 boven elkaar geplaatste 
telescopische laden van RVS, 

spoelbakonderbouw voor  
1 spoelbak

3 RVS deuren, 
spoelbakonderbouw voor  

1 spoelbak

1 RVS deur, 2 x 2 boven elkaar 
geplaatste  telescopische laden van 

RVS, spoelbakonderbouw voor  
1 spoelbak

2 RVS deuren en 1 x 2 boven elkaar 
geplaatste telescopische laden van 

RVS, spoelbakonderbouw voor  
1 spoelbak

spoelbakonderbouw rechts of links, zonder werkblad

aansluitwaarde 320 W / 230 V
koelvermogen 330 W / VT -10 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid R 134a / 300 g

geluidsniveau 61,5 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 210 kg / 189 kg
GEWICHT

buitenkant RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301 
binnenkant RVS

BEHUIZING

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€) 

BERLIN 2 OM zonder aggregaat 5.468,00
PARIS 2 OM zonder aggregaat 3.898,00
WIEN 2 OM zonder aggregaat 4.859,00
ATHEN 2 OM zonder aggregaat 4.246,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€) 
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409902 89,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409903 105,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409912 125,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409913 135,00
flessenverdeler 485190020 17,00
aanbouwonderkast Helsinki voor barkoeling, voor HELSINKI vriesbox voor sterke drank 485106261 765,00
aanbouwonderkast SDE voor barkoeling, voor ijsblokjesmachine SDE 45 of voor een glazenspoelmachine 485106285 742,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang 496429180 308,00
element met glazen deur G1 links, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680 485NC180165 589,00
element met glazen deur G2 rechts, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680 485NC180166 589,00
binnenverlichting in het deurcompartiment, alleen af fabriek mogelijk, niet achteraf in te bouwen 485190030 127,00
korpus zonder sokkel, minderprijs per strekkende meter 485S190089 55,00
werkblad SAD 2180-1 RVS, 1 spoelbak, naar keuze rechts of links, passend bij de barkoelingen: Paris, Athen, Wien, Berlin 496218000 1.399,00
slot (1) voor deur / lade, af fabriek ingebouwd 485190010 43,00

3 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

buiten (b x d x h) 2140 x 680 x 900 (hoogte met blad: 950)
diepte bij 
geopende deur 1230 1230 1230

diepte bij 
geopende la 1290 1290 1290

AFMETINGEN (MM)

artikelnr. 4851081030011 4851081000011 4851081020011 4851081010011
verkoopprijs € 5.740,00 € 4.247,00 € 5.160,00 € 4.598,00

BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW RECHTS

artikelnr. 4851081030021 4851081000021 4851081020021 4851081010021
verkoopprijs € 5.740,00 € 4.247,00 € 5.160,00 € 4.598,00

BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW LINKS
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NordCap 6/8 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

• stekkerklare barkoeling met circulatiekoeling,  
met 3 deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken, naar keuze rechts of links geplaatst

• buitenkant: RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301 
• binnenkant: RVS
• STOCKHOLM: met 6 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
• KOPENHAGEN: met 3 RVS deuren
• LUXEMBURG: met 2 RVS deuren, met 2 boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
• AMSTERDAM: met 1 RVS deur, met 4 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
• deuren: met gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers, tot 180° te openen, tussenrooster
• telescopische laden: met geperforeerde zijwanden, met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubber,  

effectieve ladehoogte boven: 320 mm, onder: 380 mm, 2 flessenverdelers per lade,
• energiebesparende isolatie, 40 mm
• elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• lamellenverdamper, extra gecoat
• sokkel 35 mm hoog, van RVS
• als variant OM ook met een centraal gekoelde uitvoering met expansieventiel R 134a en elektronische besturing 

 
Let op: 
wordt geleverd zonder werkblad, tapzuil en mengkraan.  
De effectieve lade- en deurhoogtes zijn speciaal afgestemd op gangbare fles- en vatafmetingen (EURO-KEG of DIN-
KEG). Dit waarborgt optimale ruimtebenutting en een grote capaciteit in de afzonderlijke elementen.

barkoeling STOCKHOLM 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

barkoeling KOPENHAGEN 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst 

barkoeling LUXEMBURG 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

barkoeling AMSTERDAM 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst
ef

fe
ct

ie
ve

 
h

o
o

g
te

ko
rp

u
sh

o
o

g
te

m
ac

h
in

ev
ak

Deurelement

(bij 2 spoelbakken)

bodemopening
330 x 100 mm

TW = dooiwateraansluiting

KL = koelleidingen

 =  elektriciteitsaansluiting



NordCap 6/9geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw

STOCKHOLM R 2 KOPENHAGEN R 2 LUXEMBURG R 2 AMSTERDAM R 2
3 x 2 boven elkaar geplaatste 
telescopische laden van RVS,  

spoelbakonderbouw voor  
2 spoelbakken

3 RVS deuren, 
spoelbakonderbouw voor 

2 spoelbakken

2 RVS deuren en 1 x 2 boven elkaar 
geplaatste telescopische laden van 

RVS, spoelbakonderbouw voor  
2 spoelbakken

1 RVS deur, 2 x 2 boven elkaar 
geplaatste telescopische laden van 

RVS, spoelbakonderbouw voor  
2 spoelbakken

spoelbakonderbouw rechts of links, zonder werkblad

aansluitwaarde 320 W / 230 V
koelvermogen 330 W / VT -10 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid R 134a / 300 g

geluidsniveau 61,5 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€) 

STOCKHOLM 2 OM zonder aggregaat 5.285,00
KOPENHAGEN 2 OM zonder aggregaat 4.196,00
LUXEMBURG 2 OM zonder aggregaat 4.497,00
AMSTERDAM 2 OM zonder aggregaat 4.769,00

bereik +2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 245 kg / 221 kg
GEWICHT

buitenkant RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301 
binnenkant RVS

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€) 
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409903 105,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409913 135,00
flessenverdeler 485190020 17,00
aanbouwonderkast Helsinki voor barkoeling, voor HELSINKI vriesbox voor sterke drank 4851062611 765,00
aanbouwonderkast SDE voor barkoeling, voor ijsblokjesmachine SDE 45 of voor een glazenspoelmachine 4851062851 742,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang 496429180 308,00
element met glazen deur G1 links, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680 485NC1801651 589,00
element met glazen deur G2 rechts, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680 485NC1801661 589,00
binnenverlichting in het deurcompartiment, alleen af fabriek mogelijk, niet achteraf in te bouwen 485190030 127,00
korpus zonder sokkel, minderprijs per strekkende meter 485S190089 55,00
werkblad SAD 2530-2 RVS, 2 spoelbak, naar keuze rechts of links, 
passend bij de barkoelingen: Kopenhagen, Luxemburg, Amsterdam, Stockholm 496253000 1.638,00

slot (1) voor deur / lade, af fabriek ingebouwd 485190010 43,00

3 deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

buiten (b x d x h) 2490 x 680 x 900 (hoogte met blad: 950)
diepte bij 
geopende deur 1230 1230 1230

diepte bij 
geopende la 1290 1290 1290

AFMETINGEN (MM)

artikelnr. 4851081130011 4851081050011 4851081110011 4851081120011
verkoopprijs € 5.727,00 € 4.546,00 € 4.949,00 € 5.225,00

BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW RECHTS

artikelnr. 4851081130021 4851081050021 4851081110021 4851081120021
verkoopprijs € 5.727,00 € 4.546,00 € 4.949,00 € 5.225,00

BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW LINKS
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NordCap 6/10 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

Serie barkoelingen met 4 koelgedeeltes en 
spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

• stekkerklare barkoeling met circulatiekoeling  
met 4 koelgedeeltes met uitsparing voor 2 spoelbakken, naar keuze rechts of links geplaatst

• buitenkant: RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301 
• binnenkant: RVS 
• RIGA: met 2 RVS deuren, met 4 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
• WARSCHAU: met 4 RVS deuren
• NIKOSIA: met 8 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
• deuren: met gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers, tot 180° te openen, tussenrooster
• telescopische laden: met geperforeerde zijwanden, met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubber,  

effectieve ladehoogte boven: 320 mm, onder: 380 mm, 2 flessenverdelers per lade
• energiebesparende isolatie, 40 mm
• elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• lamellenverdamper, extra gecoat
• sokkel 35 mm hoog, van RVS
• als variant OM ook met een centraal gekoelde uitvoering met expansieventiel R 134a en elektronische besturing 

 
Let op: 
wordt geleverd zonder werkblad, tapzuil en mengkraan.  
De effectieve lade- en deurhoogtes zijn speciaal afgestemd op gangbare fles- en vatafmetingen (EURO-KEG of  
DIN-KEG). Dit waarborgt optimale ruimtebenutting en een grote capaciteit in de afzonderlijke elementen.

ef
fe

ct
ie

ve
 

h
o

o
g

te
ko

rp
u

s-
h

o
o

g
te

m
ac

h
in

ev
ak

Deurelement

(bij 2 spoelbakken)

bodemopening
330 x 100 mm

barkoeling RIGA 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

barkoeling WARSCHAU 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

barkoeling NIKOSIA 2
machinevak met uitsparing naar keuze links  

of rechts geplaatst

TW = dooiwateraansluiting

KL = koelleidingen

 =  elektriciteitsaansluiting
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RIGA 2 WARSCHAU 2 NIKOSIA 2
2 RVS deuren en 2 x 2 boven elkaar 

aangebrachte telescopische laden van RVS, 
spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken

4 RVS deuren,
spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken

4 x 2 boven elkaar geplaatste 
telescopische laden van RVS, 

spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken
spoelbakonderbouw rechts of links, zonder werkblad

aansluitwaarde 490 W / 230 V
koelvermogen 415 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 400 g
geluidsniveau 61,5 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse T (+16 tot +43 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 300 kg / 270 kg
GEWICHT

buitenkant RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301 
binnenkant RVS

BEHUIZING

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€) 

RIGA 2 OM zonder aggregaat 5.598,00
WARSCHAU 2 OM zonder aggregaat 4.893,00
NIKOSIA 2 OM zonder aggregaat 6.550,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€) 
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 2 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409903 105,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 2 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409913 135,00
flessenverdeler 485190020 17,00
aanbouwonderkast Helsinki voor barkoeling, voor HELSINKI vriesbox voor sterke drank 4851062611 765,00
aanbouwonderkast SDE voor barkoeling, voor ijsblokjesmachine SDE 45 of voor een glazenspoelmachine 4851062851 742,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang 496429180 308,00
element met glazen deur G1 links, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680 485NC1801651 589,00
element met glazen deur G2 rechts, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680 485NC1801661 589,00
binnenverlichting in het deurcompartiment, alleen af fabriek mogelijk, niet achteraf in te bouwen 485190030 127,00
korpus zonder sokkel, minderprijs per strekkende meter 485S190089 55,00
werkblad SAD 3110-2 RVS, 2 spoelbak, naar keuze rechts of links,passend bij de barkoelingen: Warschau, Riga, Nikosia 496311000 1.998,00
slot (1) voor deur / lade, af fabriek ingebouwd 485190010 43,00

Serie barkoelingen met 4 koelgedeeltes met uitsparing voor 2 spoelbakken
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

buiten (b x d x h) 3070 x 680 x 900 (hoogte met blad: 950)
diepte als deur geopend is 1230 1230
diepte bij geopende la 1290 1290

ABMESSUNGEN (MM)

artikelnr. 4851082120011 4851082100011 4851082140011
verkoopprijs € 5.965,00 € 5.282,00 € 6.854,00

BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW RECHTS

artikelnr. 4851082120021 4851082100021 4851082140021
verkoopprijs € 5.965,00 € 5.282,00 € 6.854,00

BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW LINKS
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NordCap 6/12 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

Werkblad met 1 spoelbak links of rechts
met een flensrand rondom, naar keuze met of zonder opstaande rand aan de zijde van de klanten

SAD 1600-1 RVS SAD 2180-1 RVS
2 spoelbakken, naar keuze rechts of links

passend bij de barkoelingen: 
Rom, Budapest, Madrid

passend bij de barkoelingen: 
Paris, Athen, Wien, Berlin

gewicht bruto / netto 40 kg / 35 kg 50 kg / 45 kg
GEWICHT

artikelnr. 496160000 496218000
verkoopprijs € 1.117,00 € 1.399,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€)
SAD 1600-1 RVS 735-B-L-WU diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak links 1.117,00
SAD 1600-1 RVS 735-B-R-WU diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak rechts 1.117,00
SAD 1600-1 RVS B-L-WU flensrand - spoelbak links 1.117,00
SAD 1600-1 RVS B-R-WU flensrand - spoelbak rechts 1.117,00

SAD 1600-1 RVS B-L-AK flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten 
- spoelbak links 1.117,00

SAD 1600-1 RVS B-R-AK flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten 
- spoelbak rechts 1.117,00

SAD 2180-1 RVS 735-B-L-WU diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak links 1.399,00
SAD 2180-1 RVS 735-B-R-WU diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak rechts 1.399,00
SAD 2180-1 RVS B-L-WU flensrand - spoelbak links 1.399,00
SAD 2180-1 RVS B-R-WU flensrand - spoelbak rechts 1.399,00

SAD 2180-1 RVS B-L-AK flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten 
- spoelbak links 1.399,00

SAD 2180-1 RVS B-R-AK flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten 
- spoelbak rechts 1.399,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 
1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409902 89,00

enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 
1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409912 125,00

spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang 496429180 308,00
standbuis van RVS, 1 1/2", 250 mm 49609642 19,00
standbuis van RVS, 1 1/4", 250 mm 49609641 18,00

SAD 1600-1 RVS

SAD 2180-1 RVS

• werkblad van RVS
• met een flensrand van 50 mm rondom
• naar keuze met of zonder opstaande rand aan de zijde van de klanten
• diepgetrokken lekbak met een lekblad
• 1 spoelbak 305 x 505 mm, naar keuze links of rechts aangebracht
• met afvoer-/overloop-plug
•  afvoerverbinding tussen de lekbak en de spoelbak, met sifon
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Werkblad met 2 spoelbakken links of rechts
met een flensrand rondom, naar keuze met of zonder opstaande rand aan de zijde van de klanten

SAD 1950-2 RVS SAD 2530-2 RVS SAD 3110-2 RVS
 spoelbakken, naar keuze rechts of links

passend bij de buffet- 
koelingen:  

Dublin, London, Prag

passend bij de barkoe-
lingen: Kopenhagen, 

Luxemburg, Amsterdam, 
Stockholm

passend bij de buffet- 
koelingen:  

Warschau, Riga, Nikosia

gewicht bruto / netto 45 kg / 40 kg 61 kg / 55 kg 72 kg / 65 kg
GEWICHT

artikelnr. 496195000 496253000 496311000
verkoopprijs € 1.236,00 € 1.638,00 € 1.998,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€)
SAD 1950-2 RVS 735-B-L-WU diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak links 1.236,00
SAD 1950-2 RVS 735-B-R-WU diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak rechts 1.236,00
SAD 1950-2 RVS B-L-WU flensrand - spoelbak links 1.236,00
SAD 1950-2 RVS B-R-WU flensrand - spoelbak rechts 1.236,00

SAD 1950-2 RVS B-L-AK flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten 
- spoelbak links 1.236,00

SAD 1950-2 RVS B-R-AK flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten 
- spoelbak rechts 1.236,00

SAD 2530-2 RVS 735-B-L-WU diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak links 1.638,00
SAD 2530-2 RVS 735-B-R-WU diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak rechts 1.638,00
SAD 2530-2 RVS B-L-WU flensrand - spoelbak links 1.638,00
SAD 2530-2 RVS B-R-WU flensrand - spoelbak rechts 1.638,00

SAD 2530-2 RVS B-L-AK flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten 
- spoelbak links 1.638,00

SAD 2530-2 RVS B-R-AK flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten 
- spoelbak rechts 1.638,00

SAD 3110-2 RVS 735-B-L-WU diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak links 1.998,00
SAD 3110-2 RVS 735-B-R-WU diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak rechts 1.998,00
SAD 3110-2 RVS B-L-WU flensrand - spoelbak links 1.998,00
SAD 3110-2 RVS B-R-WU flensrand - spoelbak rechts 1.998,00

SAD 3110-2 RVS B-L-AK flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten 
- spoelbak links 1.998,00

SAD 3110-2 RVS B-R-AK flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten 
- spoelbak rechts 1.998,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 
2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409903 105,00

enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 
2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm 51409913 135,00

spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang 496429180 308,00
standbuis van RVS, 1 1/2", 250 mm 49609642 19,00
standbuis van RVS, 1 1/4", 250 mm 49609641 18,00

SAD 1950-2 RVS

SAD 2530-2 RVS

SAD 3110-2 RVS

• werkblad van RVS
• met een flensrand van 50 mm rondom, naar keuze met of zonder opstaande rand aan de zijde van de klanten
• diepgetrokken lekbak met een lekblad
• 2 spoelbakken 305 x 505 mm, naar keuze links of rechts aangebracht
• afvoer-/overloop-plug
• afvoerverbinding tussen de lekbak en de spoelbak, Ø in mm: 22, met sifon

06
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Inbouwspoelbak
h: 300 mm, wanddikte 1 mm, met afvoerplug en standbuis (kunststof / RVS)

INBOUW-
SPOELBAK 

400 X 400 MM

INBOUW-
SPOELBAK 

500 X 300 MM

STANDBUIS VAN 
RVS, 

1 1/2"

STANDBUIS VAN 
RVS, 

1 1/4"
h in mm: 300, 

wanddikte 1 mm, met afvoerplug en standbuis 
(kunststof / RVS)

h in mm: 250 h in mm: 250

gewicht bruto / netto 9 kg / 4 kg 8 kg / 3 kg 0,3 kg 0,2 kg
GEWICHT

artikelnr. 49640020 49640021 49609642 49609641
verkoopprijs € 154,00 € 154,00 € 19,00 € 18,00

BESTELINFORMATIE

• inbouwspoelbak, hoogte 300 mm
• naar keuze b x d in mm: 400 x 400 of b x d in mm: 500 x 300
• wanddikte 1 mm, met afvoerplug en standbuis (kunststof / RVS)

inbouwspoelbak, b x d in mm: 400 x 400

inbouwspoelbak, b x d in mm: 500 x 300
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1/2”, hoge druk, 1 spoelbak

1/2”, hoge druk, 2 spoelbakken

1/2”, lage druk, 1 spoelbak

1/2”, lage druk, 2 spoelbakken

PREMIUM ENKELGATS SPOELKRAAN MET ZWENKARM
1/2",  

HOGE DRUK, 
1 SPOELBAK

1/2",  
HOGE DRUK, 

2 SPOELBAKKEN

1/2", 
LAGE DRUK,  
1 SPOELBAK

1/2", 
LAGE DRUK,  

2 SPOELBAKKEN
uitloop 200 mm, hoogte 90 mm

gewicht bruto / netto 2,5 kg / 2,2 kg 3,2 kg / 3,0 kg 2,8 kg / 2,6 kg 3,6 kg / 3,4 kg
GEWICHT

artikelnr. 51409902 51409903 51409912 51409913
verkoopprijs € 89,00 € 105,00 € 125,00 € 135,00

BESTELINFORMATIE

Premium enkelgats spoelkraan met zwenkarm
naar keuze met 1 of 2 uitlaten in de versies lage druk of hoge druk

• premium enkelgats spoelkraan 1/2"
• zwenkarm, Ø in mm: 20, 360°
• metalen knoppen
• uitloop 200 mm, hoogte 90 mm
• naar keuze met 1 of 2 uitlaten aan de voorkant voor koud water met een onderspoelleiding
• lagedrukmodel voor gebruik bij drukloze boilers
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Vatenkoeler FK 2-R-XL
2 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 
4 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

FK 2-R-XL FK 2-R-XL RVS FK 2-R-XL PLUS
2 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG 

of 4 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG
STANDAARD:  

40 mm isolatie  
tot 30 °C OT

RVS:  
40 mm isolatie
tot 30 °C OT

PLUS: 
50 mm isolatie
tot 43 °C OT

inhoud (naar keuze) 2 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro 
4 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro

buiten (b x d x h) 1060 x 730 x 1060 1060 x 730 x 1060 1080 x 740 x 1080
binnen (b x d x h) 980 x 620 x 980
diepte als deur geopend is 1205

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gewicht bruto / netto 92 kg / 62 kg
GEWICHT

buiten- en binnenkant
gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak (RAL 9006)

RVS 1.4301

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710401001-0-0-0 46710401101-0-0-0 46710407001-0-0-0
verkoopprijs € 780,00 € 1.385,00 € 905,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 RVS, behuizing RVS, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402101-0-0-0 955,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 PLUS, uitvoering met hoog 
vermogen, voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402004-0-0-0 971,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402001-0-0-0 702,00

FK 2-R-XL

FK 2-R-XL

• vatenkoeler met een constructie in segmenten
• voor 4 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij gestapeld of 

voor 2 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij opgesteld
• FK 2-R-XL / FK 2-R-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak  

(RAL 9006)
• FK 2-R-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
• 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 2-R-XL / FK 2-R-XL RVS)  

resp. 50 mm (FK 2-R-XL PLUS)
• 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
• binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
• deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
• voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen 

 
Let op: 
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).
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Vatenkoeler FK 3-R-XL
3 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 
6 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

FK 3-R-XL FK 3-R-XL RVS FK 3-R-XL PLUS
3 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 

6 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG
STANDAARD:  

40 mm isolatie  
tot 30 °C OT

RVS:  
40 mm isolatie  
tot 30 °C OT

PLUS:  
50 mm isolatie 
tot 43 °C OT

inhoud (naar keuze) 3 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro
6 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro

buiten (b x d x h) 1465 x 730 x 1060 1465 x 730 x 1060 1485 x 740 x 1080
binnen (b x d x h) 1385 x 620 x 980
diepte als deur geopend is 1408

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gewicht bruto / netto 110 kg / 79 kg
GEWICHT

buiten- en binnenkant

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak 
(RAL 9006)

RVS 1.4301

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak 
(RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710401003-0-0-0 46710401103-0-0-0 46710407003-0-0-0
verkoopprijs € 964,00 € 1.713,00 € 1.117,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 RVS, behuizing RVS, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402101-0-0-0 955,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 PLUS, uitvoering met hoog 
vermogen,voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402004-0-0-0 971,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402001-0-0-0 702,00

• vatenkoeler met een constructie in segmenten
• voor 6 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij gestapeld of 

voor 3 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij opgesteld
• FK 3-R-XL / FK 3-R-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak  

(RAL 9006)
• FK 3-R-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
• 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 3-R-XL / FK 3-R-XL RVS)  

resp. 50 mm (FK 3-R-XL PLUS)
• 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
• binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
• deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
• voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen 

 
Let op: 
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

FK 3-R-XL
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Vatenkoeler FK 4-R-XL
4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 
8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

FK 4-R-XL FK 4-R-XL RVS FK 4-R-XL PLUS
4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 

8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG
STANDAARD:  

40 mm isolatie  
tot 30 °C OT

RVS:  
40 mm isolatie
tot 30 °C OT

PLUS:  
50 mm isolatie 
tot 43 °C OT

inhoud (naar keuze) 4 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro
8 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro

buiten (b x d x h) 1870 x 730 x 1060 1870 x 730 x 1060 1890 x 740 x 1080
binnen (b x d x h) 1790 x 620 x 980
diepte als deur geopend is 1610

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gewicht bruto / netto 136 kg / 97 kg
GEWICHT

buiten- en binnenkant

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak 
(RAL 9006)

RVS 1.4301

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak 
(RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710401005-0-0-0 46710401105-0-0-0 46710407005-0-0-0
verkoopprijs € 1.199,00 € 2.126,00 € 1.382,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 RVS, behuizing RVS, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402101-0-0-0 955,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 PLUS, uitvoering met hoog 
vermogen, voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402004-0-0-0 971,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402001-0-0-0 702,00

• vatenkoeler met een constructie in segmenten
• voor 8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij gestapeld of 

voor 4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij opgesteld
• FK 4-R-XL / FK 4-R-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak  

(RAL 9006)
• FK 4-R-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
• 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 4-R-XL / FK 4-R-XL RVS)  

resp. 50 mm (FK 4-R-XL PLUS)
• 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
• binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
• deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
• voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen 

 
Let op: 
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

FK 4-R-XL
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Vatenkoeler FK 4-XL
4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 
8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

FK 4-XL FK 4-XL RVS FK 4-XL PLUS
4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 

8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG
RVS:  

40 mm isolatie 
tot 30 °C OT

PLUS:  
50 mm isolatie 
tot 43 °C OT

inhoud (naar keuze) 4 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro
8 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro

buiten (b x d x h) 1060 x 995 x 1060 1060 x 995 x 1060 1080 x 1005 x 1080
binnen (b x d x h) 980 x 885 x 980
diepte als deur geopend is 1470

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gewicht bruto / netto 105 kg / 75 kg
GEWICHT

buiten- en binnenkant

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak
(RAL 9006)

RVS 1.4301

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak 
(RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710401002-0-0-0 46710401102-0-0-0 46710407002-0-0-0
verkoopprijs € 842,00 € 1.624,00 € 1.041,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 RVS, behuizing RVS, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402102-0-0-0 1.018,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 PLUS, uitvoering met hoog 
vermogen, voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402005-0-0-0 1.033,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402002-0-0-0 751,00

• vatenkoeler met een constructie in segmenten
• voor 8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in twee rijen gestapeld of  

voor 4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG achter elkaar in twee rijen opgesteld
• FK 4-XL / FK 4-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
• FK 4-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
• 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 4-XL / FK 4-XL RVS)  

resp. 50 mm (FK 4-XL PLUS)
• 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
• binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
• deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
• voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen 

 
Let op: 
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

FK 4-XL
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Vatenkoeler FK 6-XL
6 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 
12 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

FK 6-XL FK 6-XL RVS FK 6-XL PLUS
6 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 
12 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

STANDAARD:  
40 mm isolatie  
tot 30 °C OT

RVS: 
40 mm isolatie 
tot 30 °C OT

PLUS: 
50 mm isolatie 
tot 43 °C OT

inhoud (naar keuze) 6 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro
12 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro

buiten (b x d x h) 1465 x 995 x 1060 1465 x 995 x 1060 1485 x 1005 x 1080
binnen (b x d x h) 1385 x 885 x 980
diepte als deur geopend is 1673

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gewicht bruto / netto 126 kg / 96 kg
GEWICHT

buiten- en binnenkant

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak 
(RAL 9006)

RVS 1.4301

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak 
(RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710401004-0-0-0 46710401104-0-0-0 467104070004-0-0-0
verkoopprijs € 1.074,00 € 2.193,00 € 1.331,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 RVS, behuizing RVS, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402102-0-0-0 1.018,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 PLUS, uitvoering met hoog 
vermogen, voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402005-0-0-0 1.033,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402002-0-0-0 751,00

• vatenkoeler met een constructie in segmenten
• voor 12 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in twee rijen gestapeld of  

voor 6 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG achter elkaar in twee rijen opgesteld
• FK 6-XL / FK 6-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
• FK 6-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
• 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 6-XL / FK 6-XL RVS)  

resp. 50 mm (FK 6-XL PLUS)
• 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
• binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
• deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
• voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen 

 
Let op: 
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

FK 6-XL
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Vatenkoeler FK 8-XL
8 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 
16 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

FK 8-XL FK 8-XL RVS FK 8-XL PLUS
8 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 
16 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

STANDAARD:  
40 mm isolatie  
tot 30 °C OT

RVS: 
40 mm isolatie 
tot 30 °C OT

PLUS: 
50 mm isolatie 
tot 43 °C OT

inhoud (naar keuze) 8 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro
16 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro

buiten (b x d x h) 1870 x 995 x 1060 1870 x 995 x 1060 1890 x 1005 x 1080
binnen (b x d x h) 1790 x 885 x 980
diepte als deur geopend is 1875

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gewicht bruto / netto 156 kg / 123 kg
GEWICHT

buiten- en binnenkant

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak 
(RAL 9006)

RVS 1.4301

gegalvaniseerd plaatstaal 
met polyester coating met 
RVS-effectlak 
(RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710401006-0-0-0 46710401106-0-0-0 46710407006-0-0-0
verkoopprijs € 1.218,00 € 2.446,00 € 1.561,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 RVS, behuizing RVS, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402102-0-0-0 1.018,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 PLUS, uitvoering met hoog 
vermogen,voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402005-0-0-0 1.033,00

vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2, 
voor vatenkoelerserie FK-XL 46710402002-0-0-0 751,00

• vatenkoeler met een constructie in segmenten
• voor 16 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in twee rijen gestapeld of  

voor 8 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG achter elkaar in twee rijen opgesteld
• FK 8-XL / FK 8-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak  (RAL 9006)
• FK 8-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
• 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 8-XL / FK 8-XL RVS)  

resp. 50 mm (FK 8-XL PLUS)
• 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
• binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
• deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
• voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen 

 
Let op: 
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

FK 8-XL
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NordCap 6/22 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

Vatenkoeleropzetstuk voor machines serie FKM
voor vatenkoelerserie FK-XL

FKM 1 FKM 2 FKM 1 
RVS

FKM 2 
RVS

FKM 1 
PLUS

FKM 2 
PLUS

voor vatenkoelerserie FK-XL behuizing RVS, 
voor vatenkoelerserie FK-XL

uitvoering met hoog vermogen,  
voor vatenkoelerserie FK-XL

buiten (b x d x h) 675 x 495 x 305
Invoeruitsparing 
(b x d) 370 x 420

AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 280 W / 
230 V

360 W / 
230 V

280 W / 
230 V

360 W / 
230 V

390 W / 
230 V

510 W / 
230 V

koelvermogen 296 W / 
VT -10 °C

421 W / 
VT -10 °C

296 W / 
VT -10 °C

421 W / 
VT -10 °C

522 W / 
VT -10 °C

748 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 134a / 
210 g

R 134a / 
250 g

R 134a / 
210 g

R 134a / 
250 g

R 404A / 
270 g

R 404A / 
270 g

energieverbruik 4,03 kWh / 
24u

4,24 kWh / 
24u

4,03 kWh / 
24u

4,24 kWh / 
24u

4,23 kWh / 
24u

5,42 kWh / 
24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C  
bij 30 °C OT en 55 % RV

+2 tot +8 °C  
bij 40 °C OT en 40 % RV

TEMPERATUURINFORMATIE

Gewicht 
bruto / netto 29 kg / 25 kg 30 kg / 26 kg 29 kg / 25 kg 30 kg / 26 kg 33 kg / 28 kg 33 kg / 28 kg

GEWICHT

buitenkant
gegalvaniseerd plaatstaal met 
polyester coating met RVS-
effectlak (RAL 9006)

RVS 1.4301
gegalvaniseerd plaatstaal met 
polyester coating met RVS-
effectlak (RAL 9006)

BEHUIZING

artikelnr. 46710402001-
0-0-0

46710402002-
0-0-0

46710402101-
0-0-0

46710402102-
0-0-0

46710402004-
0-0-0

46710402005-
0-0-0

verkoopprijs € 702,00 € 751,00 € 955,00 € 1.018,00 € 971,00 € 1.033,00

BESTELINFORMATIE

• vatenkoeleropzetstuk voor machines met circulatiekoeling, stekkerklaar
• opzetstuk voor machines FKM 1 / 2 / 1 PLUS / 2 PLUS buitenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating en 

met RVS-effectlak (RAL 9006) gelakt
• opzetstuk voor machines FKM 1 RVS / 2 RVS buitenkant: RVS 1.4301
• elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• ergonomisch gevormd en aan alle kanten afgerond, slagvaste blad
• monoblok-koelsysteem met hoog vermogen
• alle reinigingsrelevante componenten bevinden zich op een servicevriendelijke locatie

opzetstuk voor machines FKM 1
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Secundaire koelinstallatie serie PK
voor een opvoerhoogte van ca. 12 m / 60 m pythonlengte

PK 1 PK 1 RVS
voor een opvoerhoogte van ca. 12 m / 60 m pythonlengte

buiten (b x d x h) 455 x 515 x 415
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 510 W / 230 V
koelvermogen 272 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 250 g

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 32 kg / 29 kg
GEWICHT

buitenkant
gegalvaniseerd plaatstaal met 
polyester coating en met RVS-effectlak 
(RAL 9006) 

RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 46710403001-0-0-0 46710403101-0-0-0
verkoopprijs € 749,00 € 917,00

BESTELINFORMATIE

• pythonkoeler, stekkerklaar
• PK 1 buitenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating en met RVS-effectlak (RAL 9006) gelakt
• PK 1 RVS buitenkant: RVS 1.4301
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing
• ergonomisch gevormd en aan alle kanten afgerond, slagvast blad
• monoblok-koelsysteem met hoog vermogen
• waterbad (14 liter) met waterpeilaanduiding aan de buitenkant en afvoerpomp
• alle reinigingsrelevante componenten bevinden zich op een servicevriendelijke locatie

PK 1
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Professionele bierbar FKZ 1800
incl. CO2-fles, houder, drukregelaar, drukmeter, 
veiligheidsventiel, fustkoppeling met KEG-aansluiting en tapzuil

FKZ 1800
incl. CO2-fles, houder, drukregelaar, drukmeter, 

veiligheidsventiel, fustkoppeling met KEG-aansluiting en tapzuil

bruto inhoud 180 l
netto inhoud 160 l

buiten (b x d x h) 600 x 600 x 850
binnen (b x d x h) 513 x 433 x 702
diepte als deur geopend is 1153

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 100 W / 230 V
koelvermogen 243 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 100 g
energieverbruik 0,7 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 46 kg / 43 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zwart
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 4051180001
verkoopprijs € 1.325,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
decorframe, aluminium, naturel 4059910831 32,00
decorframe, wit 4059910829 32,00
onderstel voor bierbar FKZ 1800, met 4 zwenkwielen, de voorste wielen met rem 496429202 369,00

professionele bierbar FKZ 1800

bedrijfsklare uitvoering incl.CO2-fles, fust- 
koppeling met KEG-aansluiting en tapzuil

onderstel met wielen voor NordCap bierbar 
FKZ 1800

• professionele bierbar, bedrijfsklaar, met statische koeling
• voor 1 vat 50 l KEG-DIN of KEG-EURO
• buitenkant: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zwart
• binnenkant: een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
• dichte deur met verwisselbaar magneetrubber, beugelhandgreep en slot, deurdraairichting aanpasbaar
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• bierdrukinstallatie met CO2-fles, houder, drukregelaar
• RVS bodemplaat en stootbeveiliging
• drukmeter, veiligheidsventiel, fustkoppeling met KEG-aansluiting
• snij- en krasbestendig werkoppervlak met éénkanaals tapzuil en lekschaal
• binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
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Universele vatenkoelkast serie FKU
statische koeling

FKU 180 F1/ W FKU 180 F2/ W
statische koeling, RVS bodemplaat statische koeling, RVS bodemplaat,  

stootbeveiliging

bruto inhoud 180 l
netto inhoud 160 l
opbergruimte 1 RVS bodemplaat

buiten (b x d x h) 600 x 600 x 850
binnen (b x d x h) 513 x 433 x 702
diepte als deur geopend is 1153

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 100 W / 230 V
koelvermogen 243 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 100 g
energieverbruik 0,7 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 33 kg / 31 kg 34 kg / 31 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 40518002 40518005
verkoopprijs € 659,00 € 739,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
decorframe, aluminium, naturel 4059910831 32,00
decorframe, wit 4059910829 32,00
RVS bodemplaat 496429100 51,00
stootbeveiliging 496429150 87,00
draagrooster voor serie FKU en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 544 x 430 4057112064 27,00

FKU 180 F1/ W

FKU 180 F2/ W

• universele vatenkoelkast met statische koeling
• voor 1 vat 50 l KEG-DIN of KEG-EURO
• buitenkant: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
• binnenkant: een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
• geschikt voor onderbouw door afneembaar werkblad en beluchting aan de voorkant, onderbouwhoogte 820 mm
• dichte deur met verwisselbaar magneetrubber, beugelhandgreep en slot, deurdraairichting aanpasbaar
• mechanische besturing binnenin, digitaal display, digitale temperatuuruitlezing aan de buitenkant in de deur geïntegreerd
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 30 mm (wordt zonder draagroosters geleverd)
• snij- en krasvast werkblad
• binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• FKU 180 F1/ W: standaard met een RVS bodemplaat
• FKU 180 F2/ W: met RVS bodemplaat en stootbeveiliging
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
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Horeca koelkast HAMBURG 180-2-Z
met circulatiekoeling en 2 laden met RVS panelen

HAMBURG 180-2-Z
met circulatiekoeling en 2 laden met RVS panelen

netto inhoud 138 l

buiten (b x d x h) 600 x 650 x 850
binnen (b x d x h) 500 x 467 x 670

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 125 W / 230 V
koelvermogen 262 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 200 g

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 70 kg / 62 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, laden met RVS panelen
binnenkant robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen

BEHUIZING

artikelnr. 3081180002Z
verkoopprijs € 2.149,00

BESTELINFORMATIE

• horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• buitenkant: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, laden met RVS panelen
• binnenkant: een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
• geschikt voor onderbouw door beluchting aan de voorkant
• 2 laden met RVS panelen, robuuste stanggreep, magneetrubber(s),  

effectieve hoogte: boven 270 mm, onder 340 mm, elk max. 20 kg verdeelde last
• mechanische besturing aan de binnenkant
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant 

 
Let op: 
De bijpassende vriesversie Oberstdorf 180-2-Z vindt u in deel 02. 
Dit apparaat is bestemd voor inbouw of onderbouw, houdt rekening met voldoende beluchting.

HAMBURG 2 180-2-Z
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POS 80 LED

Flessenkoeler POS 80 LED

• stekkerklare POS-flessenkoeler met circulatiekoeling
• buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal met RVS-effectlak RAL 9006
• binnenkant wit
• geschuimde zijdelen met energiebesparende isolatie
• energiebesparende heldere led-binnenverlichting, verticaal geplaatst, apart te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display, traploos instelbare temperatuur
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• incl. energiebesparend rolluik voor na sluitingstijd
• met 4 verstelbare schuine roosters waarlangs de flessen omlaag glijden, elk in 5 vakken onderverdeeld, capaciteit tot 

80 PET-flessen, 0,5 l
• stevige binnenbehuizing
• 4 stelvoeten 

 
Let op: 
Ideaal in de buurt van de kassa of ook als side-by-side-unit geschikt.

stekkerklaar, met 4 schuine roosters waarlangs de flessen omlaag glijden

POS 80 LED
stekkerklaar, met 4 schuine roosters waarlangs de flessen omlaag glijden

bruto inhoud 80 l
netto inhoud 40 l
inhoud (naar keuze) 80 PET-flessen 0,50 l

buiten (b x d x h) 500 x 600 x 1600
binnen (b x d x h) 390 x 330-390 x 1025

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 400 W / 230 V
koudemiddel R 290
energieverbruik 6,50 kWh / 24u
geluidsniveau 65 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 79 kg / 72 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal met RVS-effectlak RAL 9006
binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 477800285
verkoopprijs € 1.999,00

BESTELINFORMATIE
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HELSINKI - S

HELSINKI - S

HELSINKI - S

Vriesbox voor sterke drank serie HELSINKI

• vriesbox voor sterke drank met statische koeling, stekkerklaar
• buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het zilver
• binnenkant wit kunststof (RAL 9003)
• 1 dichte deur, magneetrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• elektronische besturing, digitaal display aan de buitenkant in het frontpaneel, alarmfunctie
• greepopening
• flessen- en glazeninzetelement voor max. 10 liggende drankflessen 

met schenktuiten (max. lengte 310 mm) en ca. 48 glazen
• diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
• handmatige ontdooiing
• 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

stekkerklaar, flessen- en glazeninzetelement voor max. 10 liggende drankflessen 
met schenktuiten en ca. 48 glazen

HELSINKI - S
voor max. 10 liggende drankflessen 
met schenktuiten en ca. 48 glazen

kleur buitenkant: zilver

bruto inhoud 70 l
netto inhoud 69 l

capaciteit 10 glazen flesjes 1,00 l
ca. 48 Aquavit glazen

buiten (b x d x h) 553 x 624 x 631
binnen (b x d x h) 430 x 440 x 380
diepte als deur geopend is 1129

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 90 W / 230 V
koelvermogen 86 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 39 g
energieverbruik 0,35 kWh / 24u
geluidsniveau 39 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -7 tot -18 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 33 kg / 31 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het zilver
binnenkant kunststof in het wit (RAL 9003)

BEHUIZING

artikelnr. 4055080823
verkoopprijs € 496,00

BESTELINFORMATIE
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RBS 600-87-D

RBS 900-87-D

Flessenkoeling voor onderbouw serie RBS 87-D

• achterbuffetkast voor onderbouw, stekkerklaar
• buitenkant zwart gelakt
• aluminium met structuur aan de binnenkant
• RBS 600-87-D: glazen deur
• RBS 900-87-D: 2 glazen deuren
• RBS 1355-87-D: 3 glazen deuren
• slot, magneetrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• mechanische thermostaat met 6 koelfasen
• afhankelijk van het model  1 (RBS 600-87-D / 900-87-D) of 2 (RBS 1355-87-D) ventilatoren voor luchtcirculatie 
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 4 stelvoeten
• standaard met twee verchroomde en verstelbare draagroosters per deurcompartiment 

 
Let op: 
model met volledig dichte deuren op aanvraag mogelijk.

met draaideuren met dubbel glas en led-verlichting

RBS 600-87-D RBS 900-87-D RBS 1355-87-D
1 draaideur met dubbel 

glas, led-verlichting, 
 2 draagroosters, 

b x d in mm: 498 x 335

2 draaideuren van dubbel 
glas, led-verlichting, 

4 draagroosters, 
b x d in mm: 330 x 395

3 draaideuren van dubbel 
glas, led-verlichting, 

6 draagroosters, 
b x d in mm: 317 x 430

bruto inhoud 122 l 191 l 322 l
netto inhoud 116 l 183 l 314 l

inhoud (naar keuze) 161 blikken 0,33 l
112 blikken 0,50 l

270 blikken 0,33 l
188 blikken 0,50 l

380 blikken 0,33 l
266 blikken 0,50 l

buiten (b x d x h) 600 x 520 x 870 900 x 520 x 870 1355 x 520 x 870
binnen (b x d x h) 510 x 350 x 720 810 x 350 x 720 1257 x 350 x 720

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 210 W / 230 V 230 W / 230 V 260 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 48 g R 600a / 65 g R 600a / 90 g
energieverbruik 2,1 kWh / 24u 2,7 kWh / 24u 4,0 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C 25 °C OT en 60% RV
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 55 kg / 53 kg 69 kg / 65 kg 97 kg / 92 kg
GEWICHT

buitenkant zwart gelakt
binnenkant aluminium met structuur

BEHUIZING

artikelnr. 4358701250 4358702000 4358703000
verkoopprijs € 608,00 € 811,00 € 1.185,00 

BESTELINFORMATIE
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Flessenkoeling voor onderbouw serie RBS 87-S

• achterbuffetkast voor onderbouw, stekkerklaar
• buitenkant zwart gelakt
• aluminium met structuur aan de binnenkant
• RBS 900-87-S: 2 schuifdeuren met dubbel glas
• RBS 1355-87-S3: 3 schuifdeuren met dubbel glas
• slot
• energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• mechanische thermostaat met 6 koelfasen
• afhankelijk van het model met 1 (RBS 900-87-S) of 2 (RBS 1355-87-S) ventilatoren voor luchtcirculatie
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 4 stelvoeten
• standaard met twee verchroomde en verstelbare draagroosters per deurcompartiment

met schuifdeuren met dubbel glas en led-verlichting

RBS 900-87-S

RBS 1355-87-S3
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Flessenkoeling voor onderbouw serie RBS 87-S
met schuifdeuren met dubbel glas en led-verlichting

RBS 900-87-S RBS 1355-87-S3
2 schuifdeuren met dubbel glas, 
led-verlichting, 4 draagroosters, 

b x d in mm: 330 x 395

3 schuifdeuren met dubbel glas, 
led-verlichting, 6 draagroosters, 

b x d in mm: 405 x 365

bruto inhoud 191 l 300 l
netto inhoud 183 l 278 l

inhoud (naar keuze) 240 blikken 0,33 l
168 blikken 0,50 l

380 blikken 0,33 l
266 blikken 0,50 l

buiten (b x d x h) 900 x 515 x 870 1355 x 515 x 870
binnen (b x d x h) 810 x 350 x 720 1257 x 345 x 720

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 230 W / 230 V 260 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 65 g R 600a / 90 g
energieverbruik 2,7 kWh / 24u 4,0 kWh / 24u
geluidsniveau 45 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 69 kg / 65 kg 97 kg / 88 kg
GEWICHT

buitenkant zwart gelakt
binnenkant aluminium met structuur

BEHUIZING

artikelnr. 4358702100 4358703100
verkoopprijs € 841,00 € 1.259,00 

BESTELINFORMATIE
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NORDCAP  
WIJNPROGRAMMA
Wijn perfect bewaard voor optimaal genieten 
Wijn is een gevoelig product dat zorgvuldig en onder optimale 
condities bewaard dient te worden om de verdere rijping en 
ontwikkeling ervan te waarborgen.

TEMPERATUUR
De optimale bewaartemperatuur voor wijn is ongeveer 10 tot 14 °C – 
en het is belangrijk dat die temperatuur constant is.

LUCHTVOCHTIGHEID
Een luchtvochtigheid van 50 tot 75% is belangrijk om te zorgen dat 
de kurk dicht blijft en er geen lucht bij de wijn kan komen.

DONKER
De fles zelf beschermt niet voldoende tegen direct zonlicht. 
Vooral ultraviolet licht kan de wijn schaden. Daarom moet wijn 
donker worden bewaard.

TRILLINGEN
Frequente trillingen verstoren het biochemische ontwikkelingsproces 
van de wijn. Ze zijn er vaak de oorzaak van dat hoogwaardige wijnen 
zich niet optimaal ontwikkelen

VENTILATIE
Permanente luchtcirculatie en de toevoer van verse lucht zijn 
belangrijk om onaangename geuren, schimmel en bederf te 
voorkomen.

AANBEVOLEN 
SERVEERTEMPERATUREN

8 tot 9 °C 

9 tot 12 °C 

lichte witte en mousserende 
wijnen bijvoorbeeld zoete, 
witte dessertwijnen

Fino sherry

10 tot 11 °C zware witte 
en mousserende wijn
bv. champagne, crémant, cava

12 tot 13 °C volle witte wijnen 

14 °C

bv. chardonnay, bourgogne, 
millésime champagne en 
dessertwijnen zoals sauternes 
en ijswijn

port

14 tot 15 °C lichte, jonge rode wijnen 
bijvoorbeeld beaujolais, 
eenvoudige pinot noir

16 tot 17 °C jonge, volle rode wijnen 
bv. bourgogne, saint emilion, 
pomerol, chianti, barbaresco

18 tot 19 °C zware, volle en rijpe
rode wijnen bv. Rhône-wijnen, 
bordeaux grand cru classé, barolo, 
rioja gran reserva

NORDCAP ZORGT VOOR SFEER  

BOOTSHAUS BAR & GRILL IN ULM GAAT VOOR DE SERIE WKS  

Dit bijzondere restaurant aan de Donau onderscheidt zich niet alleen 
door zijn uitgelezen culinaire aanbod, maar ook door de ligging aan 
het water en de open architectuur. 
Deze combinatie van restaurant en trendy lounge wordt gekenmerkt 
door een unieke flair die geen enkele gast onberoerd laat. 

Sinds kort tooit een elegante vitrinecombinatie van NordCap het 
interieur van het restaurant. Deze bestaat uit drie wijnkasten met 
verschillende temperatuurzones en daarnaast een vleeskoelkast met 
een mooie roest-look dankzij tweevoudige poedercoating. Verdere 
highlights: de dimbare ledverlichting, de bekleding van de 
binnenwanden met 3D hoogglans-spiegelplaat en de vrijwel 
geluidloze werking.
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NORDCAP  
WIJNPROGRAMMA
Wijn perfect bewaard voor optimaal genieten 
Wijn is een gevoelig product dat zorgvuldig en onder optimale 
condities bewaard dient te worden om de verdere rijping en 
ontwikkeling ervan te waarborgen.

TEMPERATUUR
De optimale bewaartemperatuur voor wijn is ongeveer 10 tot 14 °C – 
en het is belangrijk dat die temperatuur constant is.

LUCHTVOCHTIGHEID
Een luchtvochtigheid van 50 tot 75% is belangrijk om te zorgen dat 
de kurk dicht blijft en er geen lucht bij de wijn kan komen.

DONKER
De fles zelf beschermt niet voldoende tegen direct zonlicht. 
Vooral ultraviolet licht kan de wijn schaden. Daarom moet wijn 
donker worden bewaard.

TRILLINGEN
Frequente trillingen verstoren het biochemische ontwikkelingsproces 
van de wijn. Ze zijn er vaak de oorzaak van dat hoogwaardige wijnen 
zich niet optimaal ontwikkelen

VENTILATIE
Permanente luchtcirculatie en de toevoer van verse lucht zijn 
belangrijk om onaangename geuren, schimmel en bederf te 
voorkomen.

AANBEVOLEN 
SERVEERTEMPERATUREN

8 tot 9 °C 

9 tot 12 °C 

lichte witte en mousserende 
wijnen bijvoorbeeld zoete, 
witte dessertwijnen

Fino sherry

10 tot 11 °C zware witte 
en mousserende wijn
bv. champagne, crémant, cava

12 tot 13 °C volle witte wijnen 

14 °C

bv. chardonnay, bourgogne, 
millésime champagne en 
dessertwijnen zoals sauternes 
en ijswijn

port

14 tot 15 °C lichte, jonge rode wijnen 
bijvoorbeeld beaujolais, 
eenvoudige pinot noir

16 tot 17 °C jonge, volle rode wijnen 
bv. bourgogne, saint emilion, 
pomerol, chianti, barbaresco

18 tot 19 °C zware, volle en rijpe
rode wijnen bv. Rhône-wijnen, 
bordeaux grand cru classé, barolo, 
rioja gran reserva

06
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Wijnklimaatkast SOMMELIER 18
met statische koeling en een glazen deur

SOMMELIER 18
met statische koeling en een glazen deur

bruto inhoud 50 l
capaciteit 18 Bordeauxflessen 0,75 l

buiten (b x d x h) 590 x 596 x 455
binnen (b x d x h) 470 x 470 x 360
Invoeruitsparing (b x d) 560 - 570 x 550 x 450

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 68 W / 230 V
koudemiddel R 600a
energieverbruik 1,63 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +22 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse ST (+16 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 32 kg / 21 kg
GEWICHT

buitenkant zwart
binnenkant zwart

BEHUIZING

artikelnr. 455464018
verkoopprijs € 668,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting 4559990004 130,00

SOMMELIER 18

• wijnklimaatkast, stekkerklaar
• buitenkant zwart
• binnenkant zwart
• speciaal voor inbouw geschikt
• deur van isolatieglas met UV-filter, stanggreep, magneetrubber(s)
• energiebesparende led-binnenverlichting
• elektronische besturing aan de binnenkant, digitaal display
• standaard met 3 houten roosters, b x d in mm: 450 x 340
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Wijnkoel-/-klimaatkast W 32 compact
vrijstaande versie zwart, glazen deur, voor max. 32 flessen

W 32 COMPACT
vrijstaande versie zwart, glazen deur, voor max. 32 flessen

capaciteit 14 + 18 Bordeauxflessen 0,75 l
opbergruimte 2 + 3 draagroosters met een houten front

buiten (b x d x h) 493 x 588 x 815
binnen (b x d x h) 384 x 500 x 740
hoogte met stelvoeten 841

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 100 W / 230 V
koudemiddel R 600a
energieverbruik 0,521 kWh / 24u
geluidsniveau 42 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +5 tot +10 °C in het bovenste gedeelte
+10 tot +18 °C in het onderste gedeelte

klimaatklasse SN-ST (+10 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 44 kg / 40 kg
GEWICHT

buitenkant zwart gelakt / aluminium decorelementen
binnenkant zwart geplastificeerd

BEHUIZING

artikelnr. 477800032
verkoopprijs € 686,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
Houten front voor draagrooster voor W 32, W 38, W 45 477510202 11,00
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting 4559990004 130,00
zwart gerilsaneerd half-draagrooster met houten font voor W 32, W 38, W 45 477510200 11,00
zwart gerilsaneerd vol-draagrooster met houten font voor W 32, W 38, W 45 477510201 10,00

• wijnkoel-/-klimaatkast, stekkerklaar
• buitenkant zwart gelakt / aluminium decorelementen
• binnenkant zwart geplastificeerd
• 1 glazen deur, met aluminium frame, aluminium greeplijst
• met dubbel geïsoleerd beschermend UV-glas, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• twee elektronisch afzonderlijk regelbare temperatuurzones met statische koeling en  ventilatoren voor de toevoer van 

frisse lucht zorgen voor de optimale bewaarcondities voor wijn
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• standaard met zwart gerilsaneerde draagroosters met een houten front
• zeer geluids- en trillingsarm functionerend apparaat
• 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste voeten aan de achterkant 

 

W 32 compact

twee gescheiden regelbare temperatuurzones

06
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Wijnkoel-/-klimaatkast serie W compact
met een of twee glazen deuren, geschikt voor inbouw of als vrijstaand model te gebruiken

W 38 COMPACT W 45 COMPACT
zwart, 2 glazen deuren zwart, 1 glazen deur

inhoud 19 + 19 Bordeauxflessen 0,75 l 16 + 29 Bordeauxflessen 0,75 l
opbergruimte 6 + 6 draagroosters met een houten front 2 + 3 draagroosters met een houten front

buiten (b x d x h) 595 x 573 x 820 tot 890 595 x 573 x 820 to 890
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 110 W / 230 V 125 W / 230 V
koudemiddel R 600a
energieverbruik 0,534 kWh / 24u 0,542 kWh / 24u
geluidsniveau 46 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +5 tot +18 °C in het linkercompartiment
+5 tot +18 °C in het rechtercompartiment

+5 tot +10 °C in het bovenste gedeelte
+10 tot +18 °C in het onderste gedeelte

klimaatklasse SN-ST (+10 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 53 kg / 49 kg 55 kg / 51 kg
GEWICHT

buitenkant zwart gelakt / aluminium decorelementen
binnenkant zwart geplastificeerd

BEHUIZING

artikelnr. 477800038 477800045
verkoopprijs € 934,00 € 894,00

BESTELINFORMATIE

W 38 compact

twee gescheiden regelbare temperatuurzones

W 45 compact

• wijnklimaatkast, stekkerklaar
• buitenkant zwart gelakt / aluminium decorelementen
• binnenkant zwart geplastificeerd
• beperkt inbouwgeschikt*
• W 38 compact: met 2 glazen deuren
• W 45 compact: met 1 glazen deur
• met aluminium frame, aluminium greeplijst, met dubbel geïsoleerd beschermend UV-glas
• energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
• twee elektronisch afzonderlijk regelbare temperatuurzones met statische koeling en  ventilatoren voor de toevoer van 

frisse lucht zorgen voor de optimale bewaarcondities voor wijn
• zeer geluids- en trillingsarm functionerend apparaat
• verwisselbaar actieve-kool luchtfilter om schimmelvorming tegen te gaan
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 4 in hoogte verstelbare voeten
• standaard met trillingsvrije houten legborden en bodemrooster per deurcompartiment 

 
Let op: 
* zorg voor voldoende be- en ontluchting over en naast de kast bij onderbouw of inbouw

SPECIALE TOEBEHOREN Artikelnr. Prijs (€)
houten front voor draagrooster voor W 32, W 38, W 45 477510202 11,00
zwart gerilsaneerd half-draagrooster met houten font voor W 32, W 38, W 45 477510200 11,00
zwart gerilsaneerd vol-draagrooster met houten font voor W 32, W 38, W 45 477510201 10,00
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Wijnkoel-/-klimaatkast serie W
met glazen deur, beperkt inbouwgeschikt* of als vrijstaand model te gebruiken

W 155 W 185
vrijstaande / inbouwversie zwart, met glazen deur

bruto inhoud 338 l 414 l
capaciteit 146 Bordeauxflessen 0,75 l 191 Bordeauxflessen 0,75 l
opbergruimte 5 houten legborden, in hoogte verstelbaar 6 houten legborden, in hoogte verstelbaar

buiten (b x d x h) 595 x 595 x 1550 595 x 595 x 1850
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 170 W / 230 V
Koudemiddel R 600a
energieverbruik 0,573 kWh / 24u 0,598 kWh / 24u
geluidsniveau 42 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +5 tot +22 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse SN-ST (+10 tot +38 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 77 kg / 75 kg 90 kg / 87 kg
GEWICHT

buitenkant zwart gelakt / aluminium decorelementen of als variant zilver
binnenkant zwart geplastificeerd

BEHUIZING

artikelnr. 477800155 477800185
verkoopprijs € 1.299,00 € 1.391,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€)
W 155 A-SILBER buitenkast zilver gelakt 1.299,00
W 185 A-SILBER buitenkast zilver gelakt 1.391,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
houten presentatierooster voor W 155 / 185, b x d in mm: 525 x 355 477743805502 37,00
etagethermometer, digitaal, opsteekbaar, voor gebruik bij multitemperatuurbedrijf 477115800000 26,00
houten presentatierooster voor W 155 / 185, b x d in mm: 525 x 440 477743805202 40,00
schuingeplaatst houten presentatierooster voor W 155 / 185, b x d in mm:  
525 x 230 4770-7438107 40,00

W 155

W 185

• wijnkoel- /-klimaatkast, stekkerklaar
• buitenkant zwart gelakt / aluminium decorelementen of als variant zilver
• binnenkant zwart geplastificeerd
• beperkt inbouwgeschikt*
• 1 glazen deur met dubbel geïsoleerd beschermend UV-glas, slot, aluminium frame, aluminium greeplijst
• energiebesparende led-binnenverlichting
• elektronisch apart regelbare temperaturzone naar keuze als monotemperatuur of multitemperatuur 

door geïntegreerde verwarmingselementen
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• verwisselbaar actieve-kool luchtfilter om schimmelvorming tegen te gaan
• zeer geluids- en trillingsarm functionerend apparaat
• statische koeling en ventilatoren voor de toevoer van frisse lucht zorgen voor de optimale bewaarcondities voor wijn
• W 155: standaard met 1 houten presentatierooster, b x d in mm: 525 x 355, 3 houten presentatieroosters,  

b x d in mm: 525 x 440 evenals 1 schuingeplaatst houden presentatierooster, b x d in mm: 525 x 230 
W 185: standaard met 1 houten presentatierooster, b x d in mm: 525 x 355, 4 houten presentatieroosters,  
b x d in mm: 525 x 440 evenals 1 schuingeplaatst houden presentatierooster, b x d in mm: 525 x 230

• 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 wielen aan de achterkant 
 
Let op: 
* zorg voor voldoende be- en ontluchting over en naast de kast bij onderbouw of inbouw. 06
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Wijnkast serie VKG LED
vrijstaande versie zwart, uitvoering met glazen deur

VKG 511 LED VKG 571 LED
vrijstaande versie zwart, uitvoering met glazen deur

bruto inhoud 324 l 377 l
netto inhoud 300 l 355 l
capaciteit 89 Bordeauxflessen 0,75 l 106 Bordeauxflessen 0,75 l
opbergruimte 4 x houten legbord, in hoogte verstelbaar 5 x houten legbord, in hoogte verstelbaar

buiten (b x d x h) 595 x 595 x 1550 595 x 595 x 1850
diepte als deur geopend is 1180

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 140 W / 230 V 190 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 47 g R 600a / 125 g
energieverbruik 0,582 kWh / 24u 0,583 kWh / 24u
geluidsniveau 43 dB 36 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +6 tot +16 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 69 kg / 66 kg 78 kg / 75 kg
GEWICHT

buitenkant zwart gelakt
binnenkant zwart geplastificeerd

BEHUIZING

artikelnr. 477210511 477210571
verkoopprijs € 932,00 € 999,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
houten presentatierooster  VKG 511 LED / 571 LED, b x d in mm: 510 x 295 4777438133 39,00
houten presentatierooster voor VKG 571 LED, b x d in mm: 510 x 395 4770-7438103 39,00

• wijnkast, stekkerklaar
• buitenkant zwart gelakt
• binnenkant zwart geplastificeerd
• als vrijstaand model te gebruiken
• glazen deur, slot met aluminium frame, aluminium greeplijst, met dubbel geïsoleerd beschermend UV-glas
• energiebesparende led-binnenverlichting
• mechanische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• verwisselbaar actieve-kool luchtfilter om schimmelvorming tegen te gaan
• zeer geluids- en trillingsarm functionerend apparaat
• VKG 511 LED: standaard met 3 houten presentatieroosters, b x d in mm: 510 x 395 

en 1 houten presentatierooster, b x d in mm: 510 x 415 
VKG 571 LED: standaard met 4 houten presentatieroosters, b x d in mm: 510 x 395 
en 1 houten presentatierooster, B x T in mm: 510 x 415 

• 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 wielen aan de achterkant

VKG 511 LED
afbeelding vergelijkbaar

(voor de serie VKG zijn de schuin geplaatste 
houten presentatieroosters niet verkrijgbaar)

VKG 571 LED
afbeelding vergelijkbaar

(voor de serie VKG zijn de schuin geplaatste 
houten presentatieroosters niet verkrijgbaar)
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WK270-2

WK370-2

Wijnkast serie WK

• wijnklimaatkast, stekkerklaar met circulatiekoeling
• twee elektronisch afzonderlijk regelbare temperatuurzones 

bovenste gedeelte: geschikt voor witte wijn (+5 tot +10 °C) 
onderste gedeelte: geschikt voor rode wijn (+10 tot +18 °C) 

• Anti-Vibrations-koelsysteem
• verwisselbaar actieve-kool luchtfilter om schimmelvorming tegen te gaan
• frameloze getinte glazen deur, ergonomische handgreep
• elektronische besturing, thermometer
• led-binnenverlichting
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• standaard, afhankelijk van model, met 10 of 14 in hoogte verstelbare horizontaal geplaatste houten presentatieroosters
• 4 in hoogte verstelbare voeten

circulatiekoeling, met glazen deur

WK270-2 WK370-2
circulatiekoeling, met glazen deur

bruto inhoud 370 l 270 l
netto inhoud 350 l 250 l
capaciteit 154 Bordeauxflessen 0,75 l 110 Bordeauxflessen 0,75 l

buiten (b x d x h) 595 x 680 x 1390 595 x 680 x 1760
buiten (b x d x h) 510 x 540 x 1130 510 x 540 x 1500

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 155 W / 230 V 220 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 600a / 60 g
energieverbruik 0,82 kWh / 24u 0,92 kWh / 24u
geluidsniveau 40 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik bovenste gedeelte: +5 tot +10 °C tot 30 °C OT en 55 % RV
onderste gedeelte: +10 tot +18 °C tot 30 °C OT en 55 % RV

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 112 kg / 108 kg 95 kg / 83 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in zwart
binnenkant ABS-kunststof in zwart

BEHUIZING

artikelnr. 435800001 435800002
verkoopprijs € 1.449,00 € 1.589,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
set voor serie WK, bestaande uit 1 schuingeplaatste houten presentatierooster,  
2 stoppers, 2 schroeven 4356868100204 55,00

06
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MIAMI MINI LV T
voor max. 50 Bordeauxflessen, schuin staand

netto inhoud 172 l
inhoud (naar keuze) max. 50 Bordeauxflessen 0,75 l

buiten (b x d x h) 610 x 550 x 1360
binnen (b x d x h) 490 x 363 x 1080
diepte als deur geopend is 1073

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 150 W / 230 V
koelvermogen 180 W / VT -14 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 100 g
energieverbruik 2,4 kWh / 24u
geluidsniveau 42 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +6 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 102 kg / 92 kg
GEWICHT

buitenkant gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium
binnenkant gelamineerde kunststof

BEHUIZING

artikelnr. 436500050
verkoopprijs € 4.498,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€)

MIAMI MINI LV T 6DR36 voor max. 38 Bordeauxflessen, schuin liggend, 
op 4 legborden en staand op de bodem 4.770,00

MIAMI MINI LV T R62 voor max. 62 Bordeauxflessen, staand 
op 2 legborden en staand op de bodem 4.770,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
meerprijs speciale kleur voor serie MIAMI, CONSERVATORE en DUAL TEMP 
(deurframes alleen in het zwart of aluminiumgrijs mogelijk) 436550011 1.026,00

MIAMI MINI LV T (variant R62)

• wijnklimaatkast met statische koeling, stekkerklaar
• voor max. 50 Bordeauxflessen, schuin staand, verdere plaatsingsmogelijkheden: zie varianten
• gelamineerde kunststof aan de buitenkant, deurframe van aluminium
• gelamineerde kunststof aan de binnenkant
• deur met dubbel glas, met interne led-verlichting en een slot, deur tot 87° te openen
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie HCFK-vrij, 50 mm
• elektronische besturing met digitaal display aan de binnenkant
• automatische ontdooiing door compressorstop, elektrische dooiwaterverdamping
• verdampervrije binnenruimte
• RVS plaat op de bodem
• 4 stelvoeten 

 
Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873). 
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.  
Let op: de deurframes worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd.  
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast. 
 
Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar.

zwart (421) geborsteld 
grijs aluminium (873)

andere speciale kleuren als 
optie op aanvraag

Wijnklimaatkast MIAMI MINI LV T
voor max. 50 Bordeauxflessen, schuin staand

schuin staand=
standaard

schuin liggend

staand
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voor max. 86 Bordeauxflessen, schuin staand

netto inhoud 260 l
inhoud (naar keuze) max. 86 Bordeauxflessen 0,75 l

buiten (b x d x h) 610 x 550 x 1961
binnen (b x d x h) 490 x 363 x 1665
diepte als deur geopend is 1073

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 150 W / 230 V
koelvermogen 320 W / VT -14 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 150 g
energieverbruik 4,08 kWh / 24u
geluidsniveau 42 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +6 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 130 kg / 120 kg
GEWICHT

buitenkant gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium
binnenkant gelamineerde kunststof

BEHUIZING

artikelnr. 436500051
verkoopprijs € 5.178,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€)

MIAMI MEDIUM LV T T+3DR66 voor max. 66 Bordeauxflessen, schuin liggend op 2 leg-
borden, staand op 3 legborden en staand op de bodem 5.398,00

MIAMI MEDIUM LV T 12DR72 voor max. 72 Bordeauxflessen, liggend op 12 legborden 
en staand op de bodem 6.287,00

MIAMI MEDIUM LV T R86 voor max. 86 Bordeauxflessen, staand op 4 legborden 
en staand op de bodem 5.398,00

MIAMI MEDIUM LV T VTT3DR66
met circulatiekoeling, voor max. 66 Bordeauxflessen, 
schuin staand op 2 legborden, schuin liggend op 3 
legborden en staand op de bodem 

5.654,00

MIAMI MEDIUM LV T VT12DR72 met circulatiekoeling, voor max. 72 Bordeauxflessen, 
liggend op 12 legborden en staand op de bodem 6.538,00

MIAMI MEDIUM LV T VTT86 met circulatiekoeling, voor max. 86 Bordeauxflessen, 
schuin staand op 4 legborden en staand op de bodem 5.458,00

MIAMI MEDIUM LV T VTR86 met circulatiekoeling, voor max. 86 Bordeauxflessen, 
staand op 4 legborden en staand op de bodem 5.654,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
meerprijs speciale kleur voor serie MIAMI 
(deurframes alleen in het zwart of aluminiumgrijs mogelijk) 436550011 1.026,00

MIAMI MEDIUM LV T

• wijnklimaatkast met statische koeling, stekkerklaar
• voor max. 86 Bordeauxflessen, schuin staand, verdere plaatsingsmogelijkheden: zie varianten
• gelamineerde kunststof aan de buitenkant, met deurframe van aluminium
• gelamineerde kunststof aan de binnenkant
• deur met dubbel glas, met interne led-verlichting en een slot, deur tot 87° te openen
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie HCFK-vrij, 50 mm
• elektronische besturing met digitaal display aan de binnenkant
• automatische ontdooiing door compressorstop, elektrische dooiwaterverdamping
• verdampervrije binnenruimte, RVS plaat op de bodem
• 4 stelvoeten 

 
Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873). 
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.  
Let op: de deurframes worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd.  
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast. 
 
Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar.

Wijnkoel- /klimaatkast MIAMI MEDIUM LV T
voor max. 86 Bordeauxflessen, schuin staand

schuin staand=
standaard

schuin liggend

staand

06
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MIAMI LV T
voor max. 120 Bordeauxflessen, schuin staand op 4 legborden en  

staand op de bodem

netto inhoud 400 l
inhoud (naar keuze) max. 120 Bordeauxflessen 0,75 l

buiten (b x d x h) 820 x 550 x 1960
binnen (b x d x h) 700 x 363 x 1665
diepte als deur geopend is 1283

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 160 W / 230 V
koelvermogen 380 W / VT -12 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 180 g
energieverbruik 4,8 kWh / 24u
geluidsniveau 42 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +6 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 160 kg / 145 kg
GEWICHT

buitenkant gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium
binnenkant gelamineerde kunststof

BEHUIZING

artikelnr. 436500052
verkoopprijs € 5.560,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€)

MIAMI LV T R162 voor max. 162 Bordeauxflessen, staand op 4 legborden en staand op 
de bodem 5.825,00

MIAMI LV T T+3DR90 voor max. 90 Bordeauxflessen, schuin liggend op 2-, schuin liggend op 
3-legborden en staand op de bodem 6.122,00

MIAMI LV T 12DR96 voor max. 96 Bordeauxflessen, liggend op 12 legborden 
en staand op de bodem 6.798,00

MIAMI LV T VTR120 met circulatiekoeling, voor max. 120 Bordeauxflessen, schuin liggend 
op 4 legborden en staand op de bodem 6.088,00

MIAMI LV T VTT120 met circulatiekoeling, voor max. 120 Bordeauxflessen, schuin staand 
op 4 legborden en staand op de bodem 5.654,00

MIAMI LV T VTT3DR90 met circulatiekoeling, voor max. 90 Bordeauxflessen, schuin staand op 
2 legborden, schuin liggend op 3 legborden en staand op de bodem 6.378,00

MIAMI LV T VT12DR96 met circulatiekoeling, voor max. 90 Bordeauxflessen, schuin staand op 
2 legborden en schuin liggend op 3 legborden en staand op de bodem 7.059,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
meerprijs speciale kleur voor serie MIAMI, CONSERVATORE en DUAL TEMP 
(deurframes alleen in het zwart of aluminiumgrijs mogelijk) 436550011 1.026,00

MIAMI LV T

MIAMI LV T (variant MIAMI-LV-T+3DR) 
deurdraairichting links

• wijnklimaatkast met statische koeling, stekkerklaar
• voor max. 120 Bordeauxflessen, schuin staand, verdere plaatsingsmogelijkheden: zie varianten
• gelamineerde kunststof aan de buitenkant, deurframe van aluminium
• gelamineerde kunststof aan de binnenkant
• deur met dubbel glas, met interne led-verlichting en een slot, deur tot 87° te openen
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie HCFK-vrij, 50 mm
• elektronische besturing met digitaal display aan de binnenkant
• automatische ontdooiing door compressorstop, elektrische dooiwaterverdamping
• verdampervrije binnenruimte, RVS plaat op de bodem
• 4 stelvoeten 

 
Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873). 
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.  
Let op: de deurframes worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd.  
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast. 
 
Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar.

Wijnkoel- /klimaatkast MIAMI LV T
voor max. 120 Bordeauxflessen, schuin staand op 4 legborden en staand op de bodem

schuin staand=
standaard

schuin liggend

staand
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MIAMI B&R LV T
voor max. 172 (86 / 86) Bordeauxflessen, schuin staand

netto inhoud 520 l
inhoud (naar keuze) tot 172 (86 / 86) Bordeauxflessen 0,75 l

buiten (b x d x h) 1220 x 550 x 1961
binnen (b x d x h) 980 x 363 x 1665
diepte als deur geopend is 1073

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 300 W / 230 V
koelvermogen 640 W / VT -14 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 150 + 150 g
energieverbruik 8,16 kWh / 24u
geluidsniveau 42 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +6 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 260 kg / 240 kg
GEWICHT

buitenkant gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium
binnenkant gelamineerde kunststof

BEHUIZING

artikelnr. 436500053
verkoopprijs € 9.814,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€)

MIAMI B&R LV T BRT+3DR66
voor max. 66 Bordeauxflessen per deurcompartiment, schuin staand 
op 2 legborden, schuin liggend op 3 legborden en staand op de 
bodem

10.844,00

MIAMI B&R LV T BR1212DR72 voor max. 72 Bordeauxflessen per deurcompartiment, liggend op 12 
legplanken en staand op de bodem 11.936,00

MIAMI B&R LV T BRR86 voor max. 86 Bordeauxflessen per deurcompartiment, 
staand op 4 legborden en staand op de bodem 10.598,00

MIAMI B&R LV T BRVTT3DR66
met circulatiekoeling, voor max. 66 Bordeauxflessen per 
deurcompartiment, schuin staand op 2 legborden, schuin liggend op 3 
legborden en staand op de bodem

11.370,00

MIAMI B&R LV T BRVT24DR72 met circulatiekoeling, voor max. 72 Bordeauxflessen per 
deurcompartiment, liggend op 12 legplanken en staand op de bodem 12.455,00

MIAMI B&R LV T BRVTT86
met circulatiekoeling, voor max. 86 Bordeauxflessen per 
deurcompartiment, schuin staand op 4 legborden en staand op de 
bodem

10.299,00

MIAMI B&R LV T BRVTR86 met circulatiekoeling, voor max. 86 Bordeauxflessenper 
deurcompartiment, staand op 4 legborden op de bodem 11.115,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
meerprijs speciale kleur voor serie MIAMI 
(deurframes alleen in het zwart of aluminiumgrijs mogelijk) 436550011 1.026,00

MIAMI B&R LV T

• wijnklimaatkast met statische koeling, stekkerklaar
• voor max. 172 (86 / 86) Bordeauxflessen, schuin staand, verdere plaatsingsmogelijkheden: zie varianten
• gelamineerde kunststof aan de buitenkant, met deurframe van aluminium
• gelamineerde kunststof aan de binnenkant
• 2 deuren met dubbel glas, met interne led-verlichting en een slot per deur, deur tot 87° te openen
• energiebesparende led-binnenverlichting
• isolatie HCFK-vrij, 50 mm
• 2 elektronische besturingen met digitaal display aan de binnenkant
• automatische ontdooiing door compressorstop, elektrische dooiwaterverdamping
• verdampervrije binnenruimte, RVS plaat op de bodem
• 4 stelvoeten 

 
Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873). 
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.  
Let op: de deurframes worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd.  
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast. 
 
Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar.

Wijnkoel- /klimaatkast MIAMI B&R LV T
voor max. 172 (86 / 86) Bordeauxflessen, schuin staand

schuin staand=
standaard

schuin liggend

staand

06
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WINE LIBRARY 2P ISLAND 220
(levering zonder stellingmodules)

WINE LIBRARY 2P WALL 220
(levering zonder stellingmodules)

WINE LIBRARY 2P 4V 220
(levering zonder stellingmodules)

Wijnkoel- /klimaatkast serie WINE LIBRARY 2P 220

• wijnkoelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• gelamineerde kunststof aan de buitenkant, deurframe van aluminium
• gelamineerde kunststof aan de binnenkant
• ISLAND / 4V: 2 deuren met dubbel glas aan de voor- en achterkant met interne led-verlichting
• en 2 sloten per deur (boven en onder), deur tot 87° te openen 
• WALL: 2 deuren met dubbel glas met interne led-verlichting en 2 sloten per deur (boven en onder), deur tot 87° te 

openen 
• energiebesparende led-binnenverlichting (4000-4500 K)
• isolatie HCFK-vrij, 50 mm
• 2 elektronische besturingen via een display met HACCP-controlefunctie,  

incl. USB voor het updaten en configureren van de kast en het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
• automatische ontdooiing met heet gas, elektrische dooiwaterverdamping
• verdampervrije binnenruimte
• spiegelende binnenwanden
• 4 stelvoeten 

 
Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873). 
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.  
Let op: de deurframes en sokkels worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd. 
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast. 
 
Centraal gekoelde versies zijn op aanvraag leverbaar. 
 
Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar. 

capaciteit afhankelijk van de stellingmodule

besturing met display

zwart (421) geborsteld 
grijs aluminium (873)

andere speciale kleuren als 
optie op aanvraag
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WINE LIBRARY 2P ISLAND 220 WINE LIBRARY 2P WALL 220 WINE LIBRARY 2P 4V 220
met elk 2 draaideuren aan de voor- en  
achterkant, capaciteit afhankelijk van  

de stellingmodule

met 2 draaideuren, 
capaciteit afhankelijk van de stellingmodule

met elk 2 draaideuren aan de voor- en  
achterkant, capaciteit afhankelijk van  

de stellingmodule

buiten (b x d x h) 1452 x 670 x 2150 1452 x 630 x 2150 1452 x 670 x 2150
binnen (b x d x h) 1300 x 530 x 1550 1300 x 510 x 1550 1300 x 530 x 1550
diepte als deur geopend is 1310 1270 1310

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 940 W / 230 V 900 W / 230 V 1000 W / 230 V
koelvermogen 1200 W / VT -13 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 400 + 400 g
energieverbruik 24 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 490 kg / 400 kg 490 kg / 360 kg 530 kg / 440 kg
GEWICHT

buitenkant gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium
binnenkant gelamineerde kunststof

BEHUIZING

artikelnr. 436500150 436500160 436500170
verkoopprijs € 14.698,00 € 13.840,00 € 17.581,00

BESTELINFORMATIE

netto inhoud 914 l 914 l 886 l
capaciteit afhankelijk van de stellingmodule

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 6 / 48 en 6 / 49.

Wijnkoel- /klimaatkast serie WINE LIBRARY 2P 220
capaciteit afhankelijk van de stellingmodule
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WINE LIBRARY 3P ISLAND 220
(levering zonder stellingmodules)

besturing met touchscreen

WINE LIBRARY 3P WALL 220
(levering zonder stellingmodules)

WINE LIBRARY 3P 4V 220
(levering zonder stellingmodules)

Wijnkoel- /klimaatkast serie WINE LIBRARY 3P 220

• wijnkoelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• gelamineerde kunststof aan de buitenkant, deurframe van aluminium
• gelamineerde kunststof aan de binnenkant
• ISLAND / 4V: 3 deuren met dubbel glas aan de voor- en achterkant met interne led-verlichting
• en 2 sloten per deur (boven en onder), deur tot 87° te openen 
• WALL: 3 deuren met dubbel glas met interne led-verlichting en 2 sloten per deur (boven en onder), deur tot 87° te openen
• energiebesparende led-binnenverlichting (4000-4500 K)
• isolatie HCFK-vrij, 50 mm
• elektronische besturingen via een touchscreen-display met HACCP-controlefunctie, incl. USB voor het updaten en 

configureren van de kast en het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
• automatische ontdooiing door compressorstop, dooiwaterverdamping met heet gas
• verdampervrije binnenruimte
• spiegelende binnenwanden
• 4 stelvoeten 

 
Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873). 
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.  
Let op: de deurframes en sokkels worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd. 
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast. 
 
Centraal gekoelde versies zijn op aanvraag leverbaar. 
 
Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar. 

capaciteit afhankelijk van de stellingmodule

zwart (421) geborsteld 
grijs aluminium (873)

andere speciale kleuren als 
optie op aanvraag
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WINE LIBRARY 3P ISLAND 220 WINE LIBRARY 3P WALL 220 WINE LIBRARY 3P 4V 220
met elk 3 draaideuren aan de voor- en  
achterkant, capaciteit afhankelijk van  

de stellingmodule

met 3 draaideuren, capaciteit afhankelijk van 
de stellingmodule

met elk 3 draaideuren aan de voor- en  
achterkant, capaciteit afhankelijk van  

de stellingmodule

buiten (b x d x h) 2127 x 670 x 2150 2127 x 630 x 2150 2127 x 670 x 2150
binnen (b x d x h) 1950 x 530 x 1550 1950 x 510 x 1550 1950 x 530 x 1550
diepte als deur geopend is 1310 1270 1310

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1350 W / 230 V 1300 W / 230 V 1400 W / 230 V
koelvermogen 1800 W / VT -13 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 3 x 400 g
energieverbruik 33,6 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

netto inhoud 1357 l 1357 l 1329 l
capaciteit afhankelijk van de stellingmodule

bereik +4 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 680 kg / 570 kg 630 kg / 520 kg 720 kg / 610 kg
GEWICHT

buitenkant gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium
binnenkant gelamineerde kunststof

BEHUIZING

artikelnr. 436500180 436500190 436500200
verkoopprijs € 23.132,00 € 20.677,00 € 25.040,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 6 / 48 en 6 / 49.

Wijnkoel- /klimaatkast serie WINE LIBRARY 3P 220
capaciteit afhankelijk van de stellingmodule
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R
RVS (R)

C
plexiglas (C)

RC
RVS (R) + plexiglas (C)

TR C
RVS (T en R) + plexiglas (C)

Maximale capaciteit max. 168 Bordeauxflessen max. 80 Bordeauxflessen max. 124 Bordeauxflessen max. 98 Bordeauxflessen

Artikelnummer (telkens 1 x per deurcompartiment)

2P 436550020 436550030 436550040 436550050

4V
 2

P

436550021 436550031 436550041 436550051

3P
M

id
de

n

436550022 436550032 436550042 436550052

3P
Bu

ite
nk

an
t

436550023 436550033 436550043 436550053

4V
 3

P
M

id
de

n

436550024 436550034 436550044 436550054

4V
 3

P
Bu

ite
nk

an
t

436550025 436550035 436550045 436550055

prijs (€) 439,00 1.824,00 1.117,00 1.254,00
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A
RVS (A)

P
plexiglas (P)

MULTI
RVS (M, K en R)

Maximale capaciteit max. 112 Bordeauxflessen max. 20 kg per legbord max. 72 Bordeauxflessen

Artikelnummer (telkens 1 x per deurcompartiment)

2P 436550060 436550070 436550080

4V
 2

P

436550061 436550071 436550081

3P
M

id
de

n

436550062 436550072 436550082

3P
Bu

ite
nk

an
t

436550063 436550073 436550083

4V
 3

P
M

id
de

n

436550064 436550074 436550084

4V
 3

P
Bu

ite
nk

an
t

436550065 436550075 436550085

prijs (€) 627,00 633,00 2.223,00

Type „R“

voor max. 
42 Bordeauxflessen

Type „C“

voor max. 
10 Bordeauxflessen

Type „T“

voor max. 
8 Bordeauxflessen

Type „M“

voor max. 
8 Bordeauxflessen

Type „K“

voor max. 
14 Bordeauxflessen

Type „A“

voor max. 
28 Bordeauxflessen

Type „P“

Draagkracht 
tot 20 kg
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TM 32-V

TM 42-V

TM 52-V

Minibar serie TM-V

• stekkerklare minibar, geluidsarm dankzij absorptietechniek
• buitenkant van gelakt plaatstaal
• binnenkant kunststof, RAL 7005, grijs
• versie met dichte deur, afsluitbaar
• deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende heldere led-binnenverlichting
• elektronische besturing, mechanische thermostaat met 6 koelfasen
• automatische ontdooiing
• TM 32-V: standaard met 1 verstelbaar draagrooster, grijs gerilsaneerd, b x d in mm:  330 x 120 
• TM 42-V / TM 52-V: standaard met 2 verstelbare draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 330 x 120 

 
Let op: 
bij onderbouw of inbouw moet ter plekke voor voldoende ontluchting worden gezorgd.

stekkerklaar, versie met een dichte deur met led-verlichting

TM 32-V TM 42-V TM 52-V
1 dichte deur, 1 draag- 
rooster, led-verlichting

1 dichte deur, 2 draag- 
roosters, led-verlichting

1 dichte deur, 2 draag- 
roosters, led-verlichting

kleur: zwart

bruto inhoud 32 l 42 l 52 l
netto inhoud 31 l 41 l 51 l
capaciteit 16 blikken 0,33 l 28 blikken 0,33 l 36 blikken 0,33 l

opbergruimte 1 draagrooster,  
grijs gerilsaneerd

2 draagroosters,  
grijs gerilsaneerd

2 draagroosters,  
grijs gerilsaneerd

buiten (b x d x h) 402 x 406 x 500 402 x 450 x 560 402 x 450 x 670
binnen (b x d x h) 316 x 215 x 400 316 x 245 x 459 310 x 225 x 565

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 60 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid ammoniak NH3 / 70 g ammoniak NH3 / 72 g ammoniak NH3 / 80 g
energieverbruik 0,75 kWh / 24u 0,80 kWh / 24u 0,91 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +12 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 17 kg / 13,5 kg 18,5 kg / 14,5 kg 21 kg / 16 kg
GEWICHT

buitenkant gelakt plaatstaal, antraciet
binnenkant kunststof, RAL 7005, grijs

BEHUIZING

artikelnr. 43560037 43560067 43560057
verkoopprijs € 324,00 € 345,00 € 366,00

BESTELINFORMATIE
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TM 32-G

TM 42-G

TM 52-G

Minibar serie TM-G

• stekkerklare minibar, geluidsarm dankzij absorptietechniek
• buitenkant van gelakt plaatstaal, standaardkleur zwart
• binnenkant kunststof, RAL 7005, grijs
• versie met glazen deur, afsluitbaar
• deurdraairichting rechts, aanpasbaar
• energiebesparende heldere led-binnenverlichting
• elektronische besturing, mechanische thermostaat met 6 koelfasen
• automatische ontdooiing
• TM 32-G: standaard met 1 verstelbaar draagrooster, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 330 x 120 
• TM 42-G / TM 52-G: standaard met 2 verstelbare draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 330 x 120 

 
Let op: 
bij onderbouw of inbouw moet ter plekke voor voldoende ontluchting worden gezorgd.

glazen deur, draagrooster(s) en led verlichting

TM 32-G TM 42-G TM 52-G
1 glazen deur, 1 draag- 
rooster, led-verlichting

1 glazen deur, 2 draag- 
roosters, led-verlichting

1 glazen deur, 2 draag- 
roosters, led-verlichting

kleur: zwart

bruto inhoud 32 l 41 l 52 l
netto inhoud 31 l 40 l 51 l
capaciteit 16 blikken 0,33 l 28 blikken 0,33 l 36 blikken 0,33 l

ruimte 1 draagrooster,  
grijs gerilsaneerd

2 draagroosters,  
grijs gerilsaneerd

2 draagroosters,  
grijs gerilsaneerd

buiten (b x d x h) 402 x 406 x 500 402 x 450 x 560 402 x 450 x 670
binnen (b x d x h) 316 x 215 x 400 316 x 245 x 459 310 x 225 x 565

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 60 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid ammoniak NH3 / 70 g ammoniak NH3 / 72 g ammoniak NH3 / 80 g
energieverbruik 0,80 kWh / 24u 0,90 kWh / 24u 1,00 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +5 tot +12 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 19,5 kg / 16 kg 22 kg / 17 kg 24 kg / 19 kg
GEWICHT

buitenkant gelakt plaatstaal, standaardkleur antraciet
binnenkant kunststof, RAL 7005, grijs

BEHUIZING

artikelnr. 43560038 43560046 43560058
verkoopprijs € 356,00 € 387,00 € 419,00

BESTELINFORMATIE
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IJSMACHINES

IJscrusher

IJsmachines – ijsschilfers

Installaties voor 
gedeeltelijke demineralisatie

IJsmachines – nuggets

07
IJsmachines – 
holle ijsblokjes 7 / 4

IJsmachines – 
volle ijsblokjes 7 / 8 

IJsmachines  – 
crushed ice

7 / 16

7 / 20

IJsmachines – 
nuggets 7 / 21

Reservoirs  7 / 22

IJscrusher 7 / 24

Installaties voor 
gedeeltelijke 
demineralisatie   

7 / 257 / 24

7 /21 7 / 16

IJsmachines – holle ijsblokjes

7 / 4

IJsmachines – volle ijsblokjes

7 / 8

Reservoirs

7 / 22

7 / 25

IJsmachines – crushed ice

7 / 20

IJsmachines – 
schilferijs 

0707



geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

HET BESTE WATER VOOR GLASHELDERE IJSKLONTJES 
Uitstekende kwaliteit voor een goede smaak

NordCap Fresh-serie voor gedeeltelijke demineralisatie

IJsklontjes zijn bij allerlei dranken de spreekwoordelijke kers op de taart. Het is essentieel dat ze geen 

storende bijsmaak hebben.

De NordCap Fresh installaties voor gedeeltelijke demineralisatie garanderen optimaal genieten doordat 

ze het water zuiveren van stoffen die de smaak beïnvloeden.

Bovendien beschermt deze serie uw ijsblokjesmachine tegen verkalking. Dit stelt een ongestoorde 

werking zeker en voorkomt een mogelijke toename van het energieverbruik.



NordCap geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw

SERIE SDE – HOLLE IJSBLOKJES VAN TOPKWALITEIT
Door het gebruik van het positieve sproeisysteem produceert de serie SDE glasheldere, zuivere en harde holle ijsblokjes. 
De serie SDE biedt heel veel voordelen:Agion®-technologie, luchtfilter ter bescherming van de condensor, sproeibalk met 
vaste sproeiers, een verzonken hoofdschakelaar, vereenvoudigde reiniging van de pompfilter en randbescherming.

SERIE SVN – VOOR HOGE AANTALLEN VOLLE IJSBLOKJES
De horizontale honingraat-verdamper in de serie SVN maakt de productie van glasheldere, zuivere en harde volle 
ijsblokjes mogelijk. Deze ijsblokjesmachines hebben een hoog vermogen en een grote opslagcapaciteit, waardoor ze 
ideaal zijn voor gebruik in de horeca, bijvoorbeeld in discotheken of fastfoodrestaurants. Bij de SVN-serie is de 
Agion®-technologie in de pompslang van het sproeisysteem en de reservoirs geïntegreerd.

SERIE SCN & SERIE SMN VOOR DE PRODUCTIE VAN VOLLE IJSBLOKJES
De series SCN en SMN zijn bedoeld voor de productie van volle ijsblokjes in een minder hoog aantal dan bij de SVN-serie. 
Het verschil tussen deze series zit hem in de grootte van de ijsblokjes.Serie SCN: afmetingen ijsblokjes = 30 x 30 x 30 mm, 
serie SMN: afmetingen ijsblokjes = 22 x 22 x 22 mm

SERIE SPR / SP – SCHENKKLARE IJSSCHILFERS
De serie SPR/SP is ontwikkeld voor de productie van ijsschilfers (scherfijs). De onregelmatige en kristallijn gevormde 
ijsschilfers zijn altijd schenkklaar en hygiënisch probleemloos.
Deze schilferijsmachines zijn zeer geschikt voor slagerijen, bakkerijen, laboratoria, ziekenhuizen en de visindustrie 
en de horeca.
Ook in de serie SPR/SP wordt de Agion®-technologie gebruikt.

NORDCAP-IJSMACHINE 
MET AGION®-TECHNOLOGIE

Maximale hygiëne – natuurlijk:
de Agion®-technologie is gebaseerd op het aanbrengen van zilverionen op producten. 
Deze ionen doden bacteriën en gaan de ontwikkeling ervan tegen.
Ook bij de NordCap-ijsblokjesmachines wordt de Agion®-technologie gebruikt om een 
hygiënische ijsproductie te ondersteunen.

MAXIMALE HYGIËNE – HEEL NATUURLIJK

0707



NordCap 7/4 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

SDE 30 L

SDE 50 L, geschikt voor inbouw

SDE 40 L

IJsblokjesmachine serie SDE (holle ijsblokjes), luchtgekoeld

• ijsblokjesmachine met positief-sproeisysteem en een geïntegreerd reservoir
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
• afmetingen holle blokjes b x d x h in mm ca.: 35 x 29 x 36
• volautomatische productieregeling
• geïntegreerd reinigingssysteem
• sproeikoppen, verdamperkap en pompslang met gepatenteerde AGION Antibacteria-coating
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• condensatorventilator
• dubbel ontdooisysteem
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn vanaf de voorkant voor onderhoud en reiniging te demonteren
• standaard met 1 x aansluitslang, 1 x afvoerslang en 1 x ijsschep
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

incl. AGION® Antibacteria-technologie



7/5NordCap geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw

SDE 30 L SDE 40 L SDE 50 L,  
GESCHIKT VOOR 

INBOUW

SDE 64 L SDE 84 L SDE 100 L SDE 170 L SDE 220 L

luchtgekoeld, systeem voor holle blokjes met condensatorluchtfilter en AGION® Antibacteria-coating

buiten (b x d) 334 x 45 377 x 555 485 x 575 485 x 575 670 x 595 670 x 595 1042 x 575 1042 x 575
hoogte (h) 597 637 721 816 892 892 892 1042
hoogte met 
voeten 599 726 810 905 981 981 982 1132

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 380 W / 230 V 350 W / 230 V 430 W / 230 V 580 W / 230 V 620 W / 230 V 620 W / 230 V 1200 W / 230 V 2000 W / 230 V
koudemiddel / 
hoeveelheid

R 134a / 
210 g

R 134a / 
260 g

R 134a / 
280 g

R 134a / 
370 g

R 134a / 
600 g

R 404A / 
470 g

R 404A / 
630 g

R 404A / 
660 g

energieverbruik 6,3 kWh / 24u 7,0 kWh / 24u 6,6 kWh / 24u 9,4 kWh / 24u 11,9 kWh / 24u 11,9 kWh / 24u 21,8 kWh / 24u 33,6 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 33 kg / 28 kg 47 kg / 40 kg 53 kg / 45 kg 57 kg / 48 kg 72 kg / 63 kg 74 kg / 63 kg 110 kg / 94 kg 148 kg / 131 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken

BEHUIZING

artikelnr. 41320251063 41320351103 41320451173 41320651203 41320851303 41320951000 41321451503 41322151803
verkoopprijs € 1.027,00 € 1.596,00 € 1.694,00 € 2.198,00 € 2.595,00 € 2.741,00 € 3.598,00 € 6.384,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver 
voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953009 685,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953003 621,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Mini, gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953001 361,00

Kalkfilterpatroon “MINIFOS”, op fosfaatbasis 413MINIFOS-S 83,00
Fosfaat korrels (navulling), “MINIFOS”, 10 - 15 mm 413MINIFOS-ERS 37,00

IJsblokjesmachine serie SDE (holle ijsblokjes), luchtgekoeld
incl. AGION® Antibacteria-technologie

reservoir 6 kg 10 kg 17 kg 20 kg 30 kg 30 kg 50 kg 68 kg
vermogen  
kg / 24u
holle blokjes/24u

ca. 30
ca. 1420

ca. 38
ca. 1800

ca. 47
ca. 2200

ca. 63
ca. 3000

ca. 82
ca. 3900

ca. 100
ca. 4760

ca. 165
ca. 7140

ca. 215
ca. 10240
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NordCap 7/6 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

SDE 30 W

SDE 40 W

SDE 50 W

IJsblokjesmachine serie SDE (holle ijsblokjes), watergekoeld

• ijsblokjesmachine met positief-sproeisysteem en een geïntegreerd reservoir
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
• afmetingen holle blokjes b x d x h in mm ca.: 35 x 29 x 36
• volautomatische productieregeling
• geïntegreerd reinigingssysteem
• sproeikoppen, verdamperkap en pompslang met gepatenteerde AGION Antibacteria-coating
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• condensatorventilator
• dubbel ontdooisysteem
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn vanaf de voorkant voor onderhoud en reiniging te demonteren
• standaard met 1 x aansluitslang, 1 x afvoerslang en 1 x ijsschep
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden. 

incl. AGION® Antibacteria-technologie
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SDE 30 W SDE 40 W SDE 50 W SDE 64 W SDE 84 W SDE 100 W SDE 170 W SDE 220 W
watergekoeld , systeem voor holle blokjes, geschikt voor inbouw met condensatorluchtfilter en AGION® Antibacteria-coating

buiten (b x d) 334 x 457 377 x 555 485 x 575 485 x 575 670 x 595 670 x 595 1042 x 575 1042 x 575
binnen (h) 597 637 721 816 892 892 892 1042
hoogte met 
voeten 599 726 810 905 981 981 982 1132

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 220 W / 230 V 350 W / 230 V 380 W / 230 V 470 W / 230 V 500 W / 230 V 550 W / 230 V 1200 W / 230 V 2000 W / 230 V
koudemiddel / 
hoeveelheid

R 134a / 
170 g

R 134a / 
240 g

R 134a / 
280 g

R 134a / 
240 g

R 134a / 
400 g

R 404A /
420 g

R 404A / 
500 g

R 404A / 
560 g

energieverbruik 5,5 kWh / 24u 6,8 kWh / 24u 6,3 kWh / 24u 9,0 kWh / 24u 10,5 kWh / 24u 12,5 kWh / 24u 21,0 kWh / 24u 32,8 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 33 kg / 28 kg 47 kg / 40 kg 53 kg / 45 kg 57 kg / 48 kg 74 kg / 63 kg 74 kg / 63 kg 110 kg / 94 kg 148 kg / 131 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken

BEHUIZING

artikelnr. 41320250064 41320351104 41320451174 41320651204 41320851304 41320951001 41321451504 41322151804
verkoopprijs € 1.027,00 € 1.596,00 € 1.694,00 € 2.198,00 € 2.595,00 € 2.741,00 € 3.598,00 € 6.384,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953009 685,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953003 621,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Mini, gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953001 361,00

Kalkfilterpatroon “MINIFOS”, op fosfaatbasis 413MINIFOS-S 83,00
Fosfaat korrels (navulling), “MINIFOS”, 10 - 15 mm 413MINIFOS-ERS 37,00

IJsblokjesmachine serie SDE (holle ijsblokjes), watergekoeld
incl. AGION® Antibacteria-technologie

reservoir 6 kg 10 kg 17 kg 20 kg 30 kg 30 kg 50 kg 68 kg
vermogen  
kg / 24u
holle blokjes/24u

ca. 28
ca. 1.330

ca. 36
ca. 1.710

ca. 45
ca. 2.140

ca. 60
ca. 2.850

ca. 90
ca. 4.280

ca. 92
ca. 4.530

ca. 171
ca. 7.850

ca. 215
ca. 10.240
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NordCap 7/8 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

SCN 35 L

SCN 75 L, geschikt voor inbouw

SCN 125 L

IJsblokjesmachine serie SCN (volle ijsblokjes), luchtgekoeld

• ijsblokjesmachine met positief-sproeisysteem en een geïntegreerd reservoir
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
• afmetingen volle blokjes b x d x h in mm ca.: 30 x 30 x 30
• volautomatische productieregeling
• geïntegreerd reinigingssysteem
• sproeikoppen, verdamperkap en pompslang met gepatenteerde AGION Antibacteria-coating
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• condensatorventilator
• dubbel ontdooisysteem
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn vanaf de voorkant voor onderhoud en reiniging te demonteren
• standaard met 1 x aansluitslang, 1 x afvoerslang en 1 x ijsschep
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

incl. AGION® Antibacteria-technologie



7/9NordCap geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw

SCN 25 L SCN 35 L,
GESCHIKT VOOR 

INBOUW

SCN 45 L, 
GESCHIKT VOOR 

INBOUW

SCN 75 L, 
GESCHIKT VOOR 

INBOUW

SCN 125 L SCN 215 L

luchtgekoeld, systeem voor volle blokjes met condensatorluchtfilter en AGION® Antibacteria-coating

buiten (b x d) 334 x 457 x 597 485 x 575 x 721 485 x 575 x 816 670 x 595 x 892 1042 x 575 x 892 1042 x 575 x 1042
hoogte met voeten 599 810 905 981 982 1132

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 280 W / 230 V 330 W / 230 V 580 W / 230 V 670 W / 230 V 1200 W / 230 V 2000 W / 230 V
koudemiddel / 
hoeveelheid R 134a / 210 g R 134a / 380 g R 134a / 380 g R 134a / 500 g R 404A / 630 g R 404A / 660 g

energieverbruik 7,0 kWh / 24u 8,0 kWh / 24u 10,0 kWh / 24u 13,0 kWh / 24u 35,0 kWh / 24u 41,0 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 32 kg / 28 kg 56 kg / 51 kg 57 kg / 52 kg 79 kg / 74 kg 112 kg / 97 kg 146 kg / 131 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken

BEHUIZING

artikelnr. 413102510610 413103511010 413104511710 413107511710 413112511010 413121518010
verkoopprijs € 987,00 € 1.565,00 € 1.645,00 € 2.160,00 € 3.497,00 € 6.481,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953009 685,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953003 621,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Mini, gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953001 361,00

Kalkfilterpatroon “MINIFOS”, op fosfaatbasis 413MINIFOS-S 83,00
Fosfaat korrels (navulling), “MINIFOS”, 10 - 15 mm 413MINIFOS-ERS 37,00

IJsblokjesmachine serie SCN (volle ijsblokjes), luchtgekoeld
incl. AGION® Antibacteria-technologie

reservoir 6 kg 17 kg 20 kg 33 kg 50 kg 68 kg
vermogen  
kg / 24u
holle blokjes/24u

ca. 19
ca. 950

ca. 34
ca. 1.700

ca. 42
ca. 2.100

ca. 65
ca. 3.250

ca. 135
ca. 6.750

ca. 160
ca. 8.000
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NordCap 7/10 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

SCN 35 W

SCN 125 W

SCN 75 W

IJsblokjesmachine SCN (volle ijsblokjes), watergekoeld

• ijsblokjesmachine met positief-sproeisysteem en een geïntegreerd reservoir
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
• afmetingen volle blokjes b x d x h in mm ca.: 30 x 30 x 30
• volautomatische productieregeling
• geïntegreerd reinigingssysteem
• sproeikoppen, verdamperkap en pompslang met gepatenteerde AGION Antibacteria-coating
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• condensatorventilator
• dubbel ontdooisysteem
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn vanaf de voorkant voor onderhoud en reiniging te demonteren
• standaard met 1 x aansluitslang, 1 x afvoerslang en 1 x ijsschep
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

incl. AGION® Antibacteria-technologie



7/11NordCap geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw

SCN 25 W SCN 35 W SCN 45 W SCN 75 W SCN 125 W
watergekoeld, systeem voor volle blokjes met condensatorluchtfilter en AGION® Antibacteria-coating

buiten (b x d x h) 334 x 457 x 597 485 x 575 x 721 485 x 575 x 816 670 x 595 x 892 1042 x 575 x 892
hoogte met voeten 599 810 905 981 982

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 310 W / 230 V 330 W / 230 V 460 W / 230 V 520 W / 230 V 1200 W / 230 V
koudemiddel / 
hoeveelheid R 134a / 180 g R 134a / 330 g R 134a / 270 g R 134a / 380 g R 404A / 500 g

energieverbruik 7,0 kWh / 24u 8,0 kWh / 24u 9,0 kWh / 24u 12,0 kWh / 24u 35,0 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 32 kg / 28 kg 56 kg / 51 kg 57 kg / 52 kg 79 kg / 74 kg 112 kg / 97 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken

BEHUIZING

artikelnr. 413102500620 413103511020 413104511720 413107511720 413112511020
verkoopprijs € 987,00 € 1.565,00 € 1.645,00 € 2.160,00 € 3.497,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953009 685,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953003 621,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Mini, gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953001 361,00

Kalkfilterpatroon “MINIFOS”, op fosfaatbasis 413MINIFOS-S 83,00
Fosfaat korrels (navulling), “MINIFOS”, 10 - 15 mm 413MINIFOS-ERS 37,00

IJsblokjesmachine SCN (volle ijsblokjes), watergekoeld
incl. AGION® Antibacteria-technologie

reservoir 6 kg 17 kg 20 kg 33 kg 50 kg
vermogen  
kg / 24u
holle blokjes/24u

ca. 19
ca. 950

ca. 37
ca. 1.850

ca. 46
ca. 2.300

ca. 68
ca. 3.400

ca. 137
ca. 6.850
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NordCap 7/12 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

SMN 35 L

SMN 75 L

SMN 125 L

IJsblokjesmachine SMN (volle ijsblokjes)

• ijsblokjesmachine met positief-sproeisysteem en een geïntegreerd reservoir
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
• afmetingen volle blokjes b x d x h in mm ca.: 22 x 22 x 22
• volautomatische productieregeling
• geïntegreerd reinigingssysteem
• sproeikoppen, verdamperkap en pompslang met gepatenteerde AGION Antibacteria-coating
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• condensatorventilator
• dubbel ontdooisysteem
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn vanaf de voorkant voor onderhoud en reiniging te demonteren
• standaard met 1 x aansluitslang, 1 x afvoerslang en 1 x ijsschep
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

incl. AGION® Antibacteria-technologie
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SMN 35 L SMN 45 L,  
GESCHIKT VOOR 

INBOUW

SMN 75 L SMN 125 L SMN 35 W SMN 45 W, 
GESCHIKT VOOR 

INBOUW

SMN 75 W SMN 125 W

luchtgekoeld watergekoeld
systeem voor volle blokjes met condensatorluchtfilter en AGION® Antibacteria-coating

buiten (b x d x h) 485 x 575 x 721 485 x 575 x 816 670 x 595 x 892 1042 x 575 x 892 485 x 575 x 721 485 x 575 x 816 670 x 595 x 892 1045 x 570 x 900
hoogte met 
voeten 810 905 981 982 810 905 981 1030

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 380 W / 230 V 530 W / 230 V 650 W / 230 V 1750 W / 230 V 380 W / 230 V 420 W / 230 V 500 W / 230 V 1200 W / 230 V
koudemiddel / 
hoeveelheid

R 134a / 
260 g

R 134a / 
300 g

R 134a / 
450 g

R 404A / 
620 g

R 134a / 
240 g

R 134a / 
770 g

R 134a / 
300 g

R 404A / 
500 g

energieverbruik 9,0 kWh / 24u 11,5 kWh / 24u 13,5 kWh / 24u 39,0 kWh / 24u 9,0 kWh / 24u 11,5 kWh / 24u 13,5 kWh / 24u 39,0 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 56 kg / 51 kg 57 kg / 52 kg 79 kg / 74 kg 112 kg / 97 kg 56 kg / 51 kg 57 kg / 52 kg 79 kg / 74 kg 112 kg / 97 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken

BEHUIZING

artikelnr. 413103522010 413104522710 413107522710 413112522020 413103522020 413104522720 413107522720 413112522010
verkoopprijs € 1.565,00 € 1.645,00 € 2.160,00 € 3.497,00 € 1.565,00 € 1.645,00 € 2.160,00 € 3.497,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953009 685,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953003 621,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Mini, gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l met actieve kool die 
geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid) 4953001 361,00

Kalkfilterpatroon “MINIFOS”, op fosfaatbasis 413MINIFOS-S 83,00
Fosfaat korrels (navulling), “MINIFOS”, 10 - 15 mm 413MINIFOS-ERS 37,00

IJsblokjesmachine SMN (volle ijsblokjes)
incl. AGION® Antibacteria-technologie

reservoir 17 kg 20 kg 30 kg 50 kg 17 kg 20 kg 30 kg 50 kg
vermogen  
kg / 24u
holle blokjes/24u

ca. 31
ca. 3.440

ca. 37
ca. 4.100

ca. 59
ca. 6.555

ca. 115
ca. 12.780

ca. 31
ca. 3.440

ca. 40
ca. 4.410

ca. 68
ca. 7.555

ca. 115
ca. 12.780
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IJsblokjesmachine serie SVD (volle ijsblokjes), luchtgekoeld

• ijsblokjesmachine met horizontale honingraat-verdamper als opzetapparaat voor losse reservoirs
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• afmetingen volle blokjes b x d x h in mm ca.: 26,5 x 26,5 x 26 
• volautomatische productieregeling, elektronische printplaat met geïntegreerd bewakingssysteem
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
• standaard met 1 x afvoerslang
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden. 

opzetapparaat voor losse reservoirs

SVD 152 L SVD 203 L SVD 222 L SVD 303 L SVD 503 L
luchtgekoeld

systeem voor volle blokjes, opzetapparaat voor losse reservoirs, AGION® Antibacteria-coating

vermogen  
kg / 24u
holle blokjes/24u

ca. 160
ca. 16.000

ca. 215
ca. 21.500

ca. 250
ca. 25.000

ca. 320
ca. 32.000

ca. 485
ca. 48.500

buiten (b x d x h) 558 x 610 x 610 760 x 620 x 575 558 x 610 x 610 760 x 620 x 575 760 x 620 x 800
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 800 W / 230 V 1000 W / 230 V 1200 W / 230 V 1600 W / 230 V 2500 W / 400 V
koudemiddel / 
hoeveelheid

R 452A / 
500 g

R 452A / 
800 g

R 452A / 
700 g

R 452A / 
850 g

R 452A / 
1600 g

energieverbruik 15,9 kWh / 
100 kg

14,3 kWh / 
100 kg

13,6 kWh / 
100 kg

16,3 kWh / 
100 kg

13,1 kWh / 
100 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 70 kg / 55 kg 85 kg / 70 kg 80 kg / 65 kg 88 kg / 73 kg 116 kg / 104 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating

BEHUIZING

artikelnr. 413360152000 413360203000 413360222000 413360303000 413360503000
verkoopprijs € 2.928,00 € 3.298,00 € 3.374,00 € 3.842,00 € 5.921,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke 
demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor 
de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953009 685,00

reservoir R 100 (129 kg), zonder afdekkingsset 413100100 1.083,00
reservoir R 150 (181 kg), zonder afdekkingsset 413150150 1.388,00
reservoir R 150 (181 kg), incl. afdekkingsset CBT30EMCD 413150150123 1.766,00
reservoir R 300 (406 kg), incl. afdekkingsset CBT48FMCD 413300300024 2.731,00
reservoir R 130 (168 kg) 413130130 1.290,00
reservoir R 190 (243 kg) 413190190 1.691,00
reservoir R 300 (406 kg) 413300300 2.288,00
wateronthardingsinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 
13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van 
gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953004 830,00

SVD 152 L (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 203 L (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 222 L (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 503 L (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 303 L (afbeelding vergelijkbaar)
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SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke 
demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor 
de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953009 685,00

reservoir R 100 (129 kg), zonder afdekkingsset 413100100 1.083,00
reservoir R 150 (181 kg), zonder afdekkingsset 413150150 1.388,00
reservoir R 150 (181 kg), incl. afdekkingsset CBT30EMCD 413150150123 1.766,00
reservoir R 300 (406 kg), incl. afdekkingsset CBT48FMCD 413300300024 2.731,00
reservoir R 130 (168 kg) 413130130 1.290,00
reservoir R 190 (243 kg) 413190190 1.691,00
reservoir R 300 (406 kg) 413300300 2.288,00
wateronthardingsinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 
13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van 
gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953004 830,00

IJsblokjesmachine serie SVD (volle ijsblokjes), watergekoeld

• ijsblokjesmachine met horizontale honingraat-verdamper als opzetapparaat voor losse reservoirs
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating
• afmetingen volle blokjes b x d x h in mm ca.: 26,5 x 26,5 x 26 
• volautomatische productieregeling, elektronische printplaat met geïntegreerd bewakingssysteem
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
• standaard met 1 x afvoerslang
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

opzetapparaat voor losse reservoirs

SVD 152 W SVD 203 W SVD 222 W SVD 303 W SVD 503 W
watergekoeld, systeem voor volle blokjes, opzetapparaat voor losse reservoirs

vermogen  
kg / 24u
holle blokjes/24u

ca. 140
ca. 14.000

ca. 200
ca. 20.000

ca. 245
ca. 24.500

ca. 280
ca. 28.000

ca. 450
ca. 45.000

buiten (b x d x h) 558 x 610 x 610 760 x 620 x 575 558 x 610 x 610 760 x 620 x 575 760 x 620 x 800
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 700 W / 230 V 900 W / 230 V 1000 W / 230 V 1300 W / 230 V 2100 W / 400 V
koudemiddel / 
hoeveelheid

R 452A / 
450 g

R 452A / 
600 g

R 452A / 
500 g

R 452A / 
550 g

R 452A / 
1200 g

energieverbruik 11,8 kWh / 
100 kg

12,8 kWh / 
100 kg

9,6 kWh / 
100 kg

12,1 kWh / 
100 kg

12,1 kWh / 
100 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 67 kg / 53 kg 84 kg / 69 kg 79 kg / 64 kg 87 kg / 82 kg 115 kg / 103 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating

BEHUIZING

artikelnr. 413360152100 413360203100 413360222100 413360303100 413360503100
verkoopprijs € 2.928,00 € 3.298,00 € 3.374,00 €3.842,00 € 5.921,00

BESTELINFORMATIE

SVD 152 W (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 203 W (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 222 W (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 503 W (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 303 W (afbeelding vergelijkbaar)
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SPR 80 L

SPR 120 L

SPR 200 L

Schilferijsmachine serie SPR, luchtgekoeld

• schilferijsmachine met een geïntegreerd reservoir
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
• productie van schilfer- of scherfijs met een ideale temperatuur van -0,5 °C, kristallijn gevormd, altijd schenkklaar en 

hygiënisch probleemloos
• volautomatische productieregeling
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
• cilindrische speciale verdamper
• standaard met 1 x aansluitslang en 1 x ijsschep
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
SPR 80 L: er zijn lokaal 1watertoevoer en 1 waterafvoer nodig 
SPR 120 L / SPR 200 L: er zijn lokaal 1 watertoevoer en 1 waterafvoer nodig 
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden. 
Wij adviseren een onderhoudscontract af te sluiten.

met een geïntegreerd reservoir, incl. AGION® Antibacteria-coating

SPR 80 L SPR 120 L SPR 200 L
luchtgekoeld

geschikt voor inbouw, AGION Antibacteria-coating

reservoir 25 kg 55 kg 55 kg
kg schilferijs / 24u ca. 70 ca. 120 ca. 200

buiten (b x d x h) 529 x 629 x 791 920 x 594 x 778 920 x 594 x 778
hoogte met voeten 880 867 867

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 340 W / 230 V 500 W / 230 V 790 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 370 g R 134a / 440 g R 404A / 480 g
energieverbruik 7,5 kWh / 24u 15,2 kWh / 24u 17,0 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht bruto / netto 59 kg / 52 kg 72 kg / 69 kg 85 kg / 73 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming

binnenkant binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, 
aan één stuk diepgetrokken

BEHUIZING

artikelnr. 41320750600 41321200601 41322000701
verkoopprijs € 2.931,00 € 3.529,00 € 4.490,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke 
demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor 
de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953009 685,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke 
demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor 
de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953003 621,00

ombouwset voor SPR naar demiwater (gedemineraliseerd water), ook geschikt 
voor chemische of biologische toepassingen 413KITDEMINERALI 263,00



7/17NordCap geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw

SPR 80 W

SPR 120 W

SPR 200 W

Schilferijsmachine serie SPR, watergekoeld

• schilferijsmachine met een geïntegreerd reservoir
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
• productie van schilfer- of scherfijs met een ideale temperatuur van -0,5 °C, kristallijn gevormd, altijd schenkklaar en 

hygiënisch probleemloos
• volautomatische productieregeling
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
• cilindrische speciale verdamper
• standaard met 1 x aansluitslang en 1 x ijsschep
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
SPR 80 W: er zijn lokaal 2 watertoevoerrn en 2 waterafvoeren nodig 
SPR 120 W / SPR 200 W: er zijn lokaal 2 watertoevoeren en 2 waterafvoeren nodig 
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden. 
Wij adviseren een onderhoudscontract af te sluiten.

met een geïntegreerd reservoir en AGION® Antibacteria-coating

SPR 80 W SPR 120 W SPR 200 W
watergekoeld

geschikt voor inbouw, AGION Antibacteria-coating

reservoir 25 kg 55 kg 55 kg
kg schilferijs / 24u ca. 73 ca. 120 ca. 200

buiten (b x d x h) 529 x 626 x 791 920 x 594 x 778 920 x 594 x 778
hoogte met voeten 880 867 867

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 300 W / 230 V 500 W / 230 V 630 W / 230 V
koelvermogen 330 W / VT -10 °C 540 W / VT -10 °C 760 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 134a / 330 g R 134a / 380 g R 404A / 480 g
energieverbruik 7,5 kWh / 24u 15,2 kWh / 24u 17,0 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht bruto / netto 59 kg / 52 kg 72 kg / 65 kg 85 kg / 73 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming

binnenkant binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, 
aan één stuk diepgetrokken

BEHUIZING

artikelnr. 41320750601 41321200602 41322000702
verkoopprijs € 2.931,00 € 3.529,00 € 4.490,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke 
demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor 
de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953009 685,00

installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke 
demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor 
de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953003 621,00

ombouwset voor SPR naar demiwater (gedemineraliseerd water), ook geschikt 
voor chemische of biologische toepassingen 413KITDEMINERALI 255,00
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SP 125 L - toepassingsvoorbeeld met 
reservoir (speciale toebehoren)

SP 255 L

SP 405 L

Schilferijsmachine serie SP, luchtgekoeld

• schilferijsmachine als opzetapparaat voor losse reservoirs
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating
• productie van schilfer- of scherfijs met een ideale temperatuur van -0,5 °C, kristallijn gevormd, altijd schenkklaar
• volautomatische productieregeling
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
• cilindrische speciale verdamper
• standaard met 1 x afvoerslang
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
er zijn lokaal 1 watertoevoer en 1 waterafvoer nodig. 
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden. 
Wij adviseren een onderhoudscontract af te sluiten.

opzetapparaat voor losse reservoirs, incl. AGION Antibacteria-technologie

SP 125 L SP 255 L SP 405 L SP 605 L SP 1205 L
luchtgekoeld, opzetapparaat voor losse reservoirs, AGION Antibacteria-coating

kg schilferijs / 24u ca. 120 kg ca. 200 kg ca. 320 kg ca. 600 kg ca. 1150 kg

buiten (b x d x h) 564 x 536 x 531 564 x 536 x 531 538 x 663 x 650 538 x 663 x 790 1065 x 698 x 850
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 500 W / 230 V 700 W / 230 V 1200 W / 230 V 2000 W / 230 V 3600 W / 400 V
koudemiddel / 
hoeveelheid

R 134a / 
360 g

R 404A / 
480 g

R 404A / 
750 g

R 404A / 
990 g

R 404A / 
2400 g

energieverbruik 11,0 kWh / 24h 17,0 kWh / 24h 26,0 kWh / 24h 45,0 kWh / 24h 88,0 kWh / 24h
geluidsniveau 60 dB 65 dB 68 dB 70 dB 70 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht
bruto / netto 52 kg / 45 kg 56 kg / 49 kg 87 kg / 78 kg 103 kg / 94 kg 198 kg / 179 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating

BEHUIZING

artikelnr. 41321100001 41322500001 41324000001 41326000001 41321200001
verkoopprijs € 3.018,00 € 3.528,00 € 5.242,00 € 6.692,00 € 13.963,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
SP infrarood vloeistofniveausensor voor schilferijmachine SP 125-605 413ICESENSOR0003 720,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke 
demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor 
de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953009 685,00

reservoir R 100 (129 kg), zonder afdekkingsset 413100100 1.083,00
reservoir R 300 (406 kg), incl. afdekkingsset CBT48FMCD 413300300024 2.731,00
reservoir R 130 (168 kg) 413130130 1.290,00
reservoir R 100 (129 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD 413100100222 1.222,00
reservoir R 130 (168 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD 413130130301 1.426,00
reservoir R 150 (181 kg), incl. afdekkingsset CBT30EFSD 413150150103 1.742,00
reservoir R 190 (243 kg), incl. afdekkingsset CBT30EFSD 413190190103 2.041,00
reservoir R 250 (252 kg), incl. afdekkingsset CBT42EFSD 413250250001 2.292,00
wateronthardingsinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 
13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van 
gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953004 830,00
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SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
SP infrarood vloeistofniveausensor voor schilferijmachine SP 125-605 413ICESENSOR0003 720,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke 
demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor 
de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953009 685,00

reservoir R 100 (129 kg), zonder afdekkingsset 413100100 1.083,00
reservoir R 300 (406 kg), incl. afdekkingsset CBT48FMCD 413300300024 2.731,00
reservoir R 130 (168 kg) 413130130 1.290,00
reservoir R 100 (129 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD 413100100222 1.222,00
reservoir R 130 (168 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD 413130130301 1.426,00
reservoir R 150 (181 kg), incl. afdekkingsset CBT30EFSD 413150150103 1.742,00
reservoir R 190 (243 kg), incl. afdekkingsset CBT30EFSD 413190190103 2.041,00
reservoir R 250 (252 kg), incl. afdekkingsset CBT42EFSD 413250250001 2.292,00
wateronthardingsinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 
13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van 
gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953004 830,00

Schilferijsmachine serie SP, watergekoeld

• schilferijsmachine als opzetapparaat voor losse reservoirs
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating
• productie van schilfer- of scherfijs met een ideale temperatuur van -0,5 °C, kristallijn gevormd, altijd schenkklaar
• volautomatische productieregeling
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
• cilindrische speciale verdamper
• standaard met 1 x afvoerslang
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
er zijn lokaal 2 watertoevoeren en  2 waterafvoeren nodig. 
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden. 
Wij adviseren een onderhoudscontract af te sluiten.

opzetapparaat voor losse reservoirs, incl. AGION Antibacteria-technologie

SP 125 W SP 255 W SP 405 W SP 605 W SP 1205 W
watergekoeld, opzetapparaat voor losse reservoirs, AGION Antibacteria-coating

kg schilferijs / 24u ca. 120 kg ca. 205 kg ca. 330 kg ca. 600 kg ca. 1200 kg

buiten (b x d x h) 563 x 536 x 542 564 x 536 x 531 538 x 663 x 650 538 x 663 x 790 1065 x 698 x 850
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 500 W / 230 V 650 W / 230 V 1200 W / 230 V 2000 W / 230 V 3600 W / 400 V

koelvermogen 500 W / 
VT -10 °C

760 W / 
VT -10 °C

1200 W / 
VT -10 °C

2000 W / 
VT -10 °C

3900 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 134a / 
310 g

R 404A / 
260 g

R 404A / 
600 g

R 404A / 
820 g

R 404A / 
1200 g

energieverbruik 11,0 kWh / 24u 17,0 kWh / 24u 26,0 kWh / 24u 45,0 kWh / 24u 88,0 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht 
bruto / netto 52 kg / 45 kg 56 kg / 50 kg 88 kg / 79 kg 103 kg / 94 kg 198 kg / 179 kg

GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating

BEHUIZING

artikelnr. 41321100002 41322500002 41324000002 41326000002 41321200002
verkoopprijs € 3.018,00 € 3.528,00 € 5.242,00 € 6.692,00 € 13.963,00

BESTELINFORMATIE

SP 125 W- toepassingsvoorbeeld met 
reservoir (speciale toebehoren)

SP 255 W

SP 405 W
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SMI 80 L - MOJO

IJscrusher serie SMI - MOJO

• ijscrusher
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating
• crushed ice met een watergehalte van slechts 8% in verschillende groottes
• volautomatische elektronische productieregeling
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
• RVS schroefcilinder
• standaard met 1 x afvoerslang
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
SMI 80 L: er zijn lokaal 1 watertoevoer en 1 waterafvoer nodig 
SMI 80 W: er zijn lokaal 2 watertoevoeren en 2 waterafvoeren nodig 
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

naar keuze lucht- of watergekoeld, vermogen per dag ca. 85 kg

SMI 80 L - MOJO SMI 80 W - MOJO
luchtgekoeld, vermogen per dag c. 85 kg 

reservoir 25 kg
watergekoeld, vermogen per dag c. 85 kg 

reservoir 25 kg

reservoir 25 kg
vermogen 85 kg / 24u

buiten (b x d x h) 529 x 629 x 791
hoogte met voeten 880

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 440 W / 230 V 350 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 430 g R 404A / 420 g

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht bruto / netto 59 kg / 51 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating

BEHUIZING

artikelnr. 41340008000 41340008100
verkoopprijs € 3.053,00 € 3.053,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
wateronthardingsinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 
13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van 
gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953004 830,00
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SNM 300

SNM 500

Nuggetijsmachine serie SNM, luchtgekoeld

• nuggetijsmachine als opzetapparaat voor losse reservoirs
• buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
• binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating
• ijsnuggets van de beste, droge kwaliteit (92% droog) met een formaat van 17x15 mm,  

altijd schenkklaar
• volautomatische elektronische productieregeling
• watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
• alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
• RVS schroefcilinder
• standaard met 1 x afvoerslang
• geïnstalleerde afvoerbuis 

 
Let op: 
er zijn lokaal 2 watertoevoeren  en 2 waterafvoeren nodig. 
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

opzetapparaat voor losse reservoirs, incl. AGION Antibacteria-technologie

SNM 300 SNM 500
luchtgekoeld, opzetapparaat voor losse reservoirs, AGION Antibacteria-coating

kg nuggetijs / 24 u ca. 270 ca. 485

buiten (b x d x h) 538 x 663 x 650 538 x 663 x 790
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1200 W / 230 V 2000 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 750 g R 404A / 980 g
energieverbruik 26,0 kWh / 24u 45,0 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht bruto / netto 87 kg / 78 kg 103 kg / 95 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating

BEHUIZING

artikelnr. 41340030000 41340050000
verkoopprijs € 5.972,00 € 7.826,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
reservoir R 300 (406 kg), incl. afdekkingsset CBT48FMCD 413300300024 2.731,00
reservoir R 100 (129 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD 413100100222 1.222,00
reservoir R 130 (168 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD 413130130301 1.426,00
wateronthardingsinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 
13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van 
gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

4953004 830,00
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R 100 (129 KG) R 130 (168 KG) R 150 (181 KG) R 190 (243 KG) R 250 (252 KG) R 300 (406 KG)
mogelijke combinaties van reservoirs met en zonder afdekkingsset zijn te vinden in de tabel op de volgende pagina

incl. AGION® Antibacteria-coating

Reservoir

• reservoir om te combineren met ijsmachinelijnen uit de series SVN, SP en SNM
• buitenkant RVS 1.4509
• binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm dik
• 4 stelvoeten
• robuuste geleideplaat van RVS
• deksel geïsoleerd, met een afdichtkader en RVS scharnieren, verticaal vast te zetten
• flexibele afvoerbuis 

 
Let op: 
Aanwijzing: bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden. 
Met de reservoirs uit de serie R kunnen veelzijdige samenstellingen met de ijsmachines uit de series SVN, SP en SNM 
worden gerealiseerd. Raadpleeg de volgende pagina hiervoor.

voor modelseries SVN, SP en SNM

buiten (b x d x h) 569 x 845 x 1048 569 x 869 x 1271 769 x 850 x 1048 771 x 880 x 1271 1083 x 824 x 968 1336 x 873 x 1274
AFMETINGEN (MM)

gewicht bruto / netto 50 kg / 36 kg 61 kg / 51 kg 56 kg / 43 kg 70 kg / 55 kg 63 kg / 48 kg 97 kg / 73 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4509
binnenkant binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken

BEHUIZING

artikelnr. 413100100 413130130 413150150 413190190 413250250 413300300
verkoopprijs € 1.083,00 € 1.290,00 € 1.388,00 € 1.691,00 € 1.944,00 € 2.288,00

BESTELINFORMATIE

reservoir R 130 (168 kg)

reservoir R 250 (252 kg) reservoir R 613 incl. 2 wagens
(zie tabel rechts)

reservoir R 100 (129 kg)
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE SVD

SV
D 

15
2 

L

SV
D 

20
3 

L

SV
D 

22
2 

L

SV
D 

30
3 

L

SV
D 

50
3 

L

ARTIKEL-
NUMMER PRIJS (€)

R 100 (129 kg) zonder afdekkingsset o - o - - 413100100 1.083,00
R 130 (168 kg) zonder afdekkingsset o - o - - 413130130 1.290,00
R 150 (181 kg) incl. afdekkingsset CBT30EMCD - - o - - 413150150123 1.766,00
R 150 (181 kg) zonder afdekkingsset - o o o o 413150150 1.388,00
R 190 (243 kg) zonder afdekkingsset - o - o o 413190190 1.691,00
R 300 (406 kg) incl. afdekkingsset CBT48FMCD - - - - o 413300300024 2.731,00
R 300 (406 kg) zonder afdekkingsset - - - - o 413300300 2.288,00

TOEBEHOREN VOOR SERIE SP UND SNM

SP
 1

25
 L

SP
 2

55
 L

SP
 4

05
 L

SP
 6

05
 L

SP
 1

20
5 

L

SN
M

 3
00

SN
M

 5
00

ARTIKEL-
NUMMER PRIJS (€)

R 100 (129 kg) incl. afdekkingsset CBT22EFCD - - o o - o o 413100100222 1.222,00
R 100 (129 kg) zonder afdekkingsset o o - - - - - 413100100 1.083,00
R 130 (168 kg) incl. afdekkingsset CBT22EFCD - - o o - o o 413130130301 1.426,00
R 130 (168 kg) zonder afdekkingsset o o - - - - - 413130130 1.290,00
R 150 (181 kg) incl. afdekkingsset CBT30EFSD o o o o - - - 413150150103 1.742,00
R 190 (243 kg) incl. afdekkingsset CBT30EFSD o o - o - - - 413190190103 2.041,00
R 250 (252 kg) incl. afdekkingsset CBT42EFSD o o o o - - - 413250250001 2.292,00
R 300 (406 kg) incl. afdekkingsset CBT48FMCD - - o o o o o 413300300024 2.731,00
R 613 (613 kg) incl. 2 extra verrijdbare opslagcontainers, elk met een capaciteit van 73 kg - - - o o - o 413600600 10.504,00

TOEBEHOREN ARTIKEL-
NUMMER PRIJS (€)

infrarood vloeistofniveausensor voor schilferijmachine SP 125, SP 255, SP 405 und SP 605 413ICESENSOR0003 720,00

07
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IJscrusher EC 3.5

GN 1/3-bak voor ca. 3-3,5 kg

IJscrusher EC 3.5

• professionele ijscrusher
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• voor het vergruizen van verschillende soorten ijsblokjes tot crushed ijs met droge scherven van verschillende groottes
• volautomatische productieregeling
• robuuste en beschermde aan/uit- en productieschakelaar
• schakelaar voor het regelen van de grootte van de ijsscherven
• uitneembare wateropvangbak
• veiligheidsmicroschakelaar op de deksel en de voorklep
• geschikt voor GN-bakken 1/3 met een capaciteit van ca. 3 tot 3,5 kg
• 6 kg productievermogen / min = 360 kg / u
• ideaal geschikt voor toepassingen als cocktails, visvitrines en presenteerschalen
• standaard met 1 x GN-bak 1/3 - 100, polycarbonaat

professionele ijscrusher met een vermogen van max. 360 kg per uur

EC 3.5
professionele ijscrusher met een vermogen van max. 360 kg per uur

reservoir 3,5 kg
vermogen max. productiehoeveelheid 360 kg crushed ijs / u

buiten (b x d x h) 240 x 430 x 490
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 200 W / 230 V
TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht bruto / netto 28 kg / 20,9 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 472245430590
verkoopprijs € 1.419,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak GN 1/3 - 100, RVS 42213100 12,00
GN-bak GN 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat 422131K 4,00
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Installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Serie Fresh

• installatie voor gedeeltelijke demineralisatie
• Calcium- en magnesiumionen, die verband houden met carbonaathardheid, worden omgewisseld voor waterstofionen 

en dit verlaagt de carbonaathardheid van het water. De met zilver geïmpregneerde actieve kool verwijdert onge-
wenste negatieve bestanddelen zoals chloor uit het water en gaat bacteriën tegen; de belangrijke mineralen en 
sporenelementen blijven behouden.

• gedeeltelijke demineralisatie met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver
• teststaafjes voor carbonaathardheid
• drukfles (glasvezelversterkte kunststof) tot hardheidsgraad 10° d (KH) 

 fresh Piccolo  tot 1.500 liter 
 Fresh Mini   tot 2.700 liter 
 Fresh Maxi   tot 5.600 liter 
 Fresh Magnum  tot 9.500 liter 
 Fresh Special  tot 13.400 liter

• debiet max. 1.000 liter / u
• waterdruk max. 6 bar 

 

gedeeltelijke demineralisatie met actieve kool 
voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
aansluitslang 1 m 4956101 30,00
aansluitslang 1,5 m 4956102 36,00
aansluitslang 2 m 4956103 41,00
aansluitslang 2,5 m 4956104 47,00
aansluitset die bestaat uit twee flexibele silicone drukslangen (lengte elk 1,5 
m) met een RVS mantel, ¾“ metalen schroefdraad (recht), bestand tegen 
een druk van max. 15 bar, barstdruk 90 bar, nominale doorlaat DN 10, 
temperatuurbestendig van -20 tot 100 °C, KTW-vrijgave / DVGW-toelating, 
 incl. watermeter

4956111 101,00

meetuitrusting voor totale en carbonaathardheid 
bestaande uit een titratiebeker met markeringen voor 5 en 10 ml en 30 ml 
titreeroplossing in twee druppelflessen van 15 ml elk.

4956120 19,00

teststaafjes voor carbonaathardheid 4956122 45,00
watermeter 4956703 48,00

Fresh Mini

Fresh Maxi

FRESH 
PICCOLO

FRESH 
MINI

FRESH 
MAXI

FRESH 
MAGNUM

FRESH 
SPEZIAL

gedeeltelijke 
demineralisatie 

tot 1.500 l

gedeeltelijke 
demineralisatie 

tot 2.700 l

gedeeltelijke 
demineralisatie 

tot 5.600 l

gedeeltelijke 
demineralisatie 

tot 9.500 l

gedeeltelijke 
demineralisatie 

tot 13.400 l
met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor

de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

artikelnr. 4953000 4953001 4953003 4953009 4953004
verkoopprijs € 227,00 € 361,00 € 621,00 € 685,00 € 830,00

BESTELINFORMATIE

buiten (b x d x h) 130 x 350 200 x 380 230 x 500 280 x 490 280 x 640
AFMETINGEN (MM) 07
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WANDKOELINGEN

Warmhoudkast

08
Wandkoelingen &
-vriezers  8 / 4

Wandkoelingen voor
impulsaankopen 8 / 50

Op zoek naar de ideale wandkoeling?

Op onze website kunt u onze 'Tool voor het kiezen van wandkoelingen'downloaden.
De bijbehorende vragenlijst maakt uw speciale wensen en eisen duidelijk en maakt het zo voor u en 
voor ons eenvoudiger de ideale wandkoeling voor u te vinden.

Het betreffende formulier vindt u hier:
www.nordcap.nl/supermarkt-inrichtingen.pdf

8 / 538 / 4

Wandkoelingen & -vriezers Wandkoelingen voor 
impulsaankopen

8 / 50

Warmhoudkast 8 / 53

0808
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SERIE ALASKA – VEELZIJDIGE KLEUREN EN MATERIALEN

WIT, RVS, RAL-KLEUR OF 
GELAMINEERD?
Een wandkoeling uit de ALASKA-serie wordt afhankelijk van de uitvoering 
standaard geleverd in wit of in RVS. De volgende onderdelen zijn van 

aluminium: frontlijst aan de bovenkant, zijprofielen, machinerooster. 
Wanneer lak in een gewenste RAL-kleur of een laminering (zie rechts) 
gekozen wordt, zijn deze onderdelen daarvan uitgezonderd. Het 
meelakken van de aluminium onderdelen is op wens van de klant echter 
mogelijk (zonder meerprijs). Overige informatie is te vinden in de tabel 
op pagina 8/9.

frontlijst aan de 
bovenkant standaard: 

aluminium

zijprofielen standaard: 
aluminium

zijgedeeltes aan 
de buitenkant 

standaard: wit of RVS

machinerooster 
standaard: aluminium

zijgedeeltes aan 
de binnenkant, 

achterwand aan de 
binnenkant, legborden 
standaard: wit of RVS

bij lakken in een 
RAL-kleur kan ook een 

zwarte pvc-
rambeschermer 
gekozen worden

frontlijst aan 
de onderkant standaard: 

wit of RVS

Ledverlichting voor 
legborden en plafond
• energie-efficiënt
• helder
• zonder warmteontwikkeling

productstoppers, naar 
keuze van glas of plexiglas

Nieuw!
Legplanken
van glas
(op aanvraag)

rolgordijn

schuifdeuren: met enkel glas of 
thermoglas, zelfsluitend

glijvoorziening voor blikjes of flessen, graag bij de bestelling het gebruiksdoel aangeven

Verlicht displayopzetstuk 
zet het merk in het juiste licht

WANDKOELING SERIE ALASKA

WANDKOELING 
MET ONBEPERKTE 
MOGELIJKHEDEN
De serie ALASKA biedt u heel veel 
mogelijkheden om uw wandkoeling naar 
eigen idee samen te stellen.

De serie is als volgt leverbaar:

• wit of geborsteld of hoogglans gepolijst 
RVS

• aan de buiten- en binnenkant
alle RAL-kleuren

• met verschillende gelamineerde 
buitenbekledingen

• in acht verschillende breedtes van
71 tot 360 cm, of in speciale afmetingen

• met allerlei extra's zoals productstoppers, 
glijvoorzieningen voor flessen, rolluiken, 
rolgordijnen, verschillende verlichtingen, 
draai- of schuifdeuren en verlichte 
displayopzetstukken 
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08

SERIE ALASKA – VEELZIJDIGE KLEUREN EN MATERIALEN

WIT, RVS, RAL-KLEUR OF 
GELAMINEERD?
Een wandkoeling uit de ALASKA-serie wordt afhankelijk van de uitvoering 
standaard geleverd in wit of in RVS. De volgende onderdelen zijn van 

aluminium: frontlijst aan de bovenkant, zijprofielen, machinerooster. 
Wanneer lak in een gewenste RAL-kleur of een laminering (zie rechts) 
gekozen wordt, zijn deze onderdelen daarvan uitgezonderd. Het 
meelakken van de aluminium onderdelen is op wens van de klant echter 
mogelijk (zonder meerprijs). Overige informatie is te vinden in de tabel 
op pagina 8/9.

frontlijst aan de 
bovenkant standaard: 

aluminium

zijprofielen standaard: 
aluminium

zijgedeeltes aan 
de buitenkant 

standaard: wit of RVS

machinerooster 
standaard: aluminium

zijgedeeltes aan 
de binnenkant, 

achterwand aan de 
binnenkant, legborden 
standaard: wit of RVS

bij lakken in een 
RAL-kleur kan ook een 

zwarte pvc-
rambeschermer 
gekozen worden

frontlijst aan 
de onderkant standaard: 

wit of RVS

08

Ledverlichting voor 
legborden en plafond
• energie-efficiënt
• helder
• zonder warmteontwikkeling

productstoppers, naar 
keuze van glas of plexiglas

Nieuw!
Legplanken
van glas
(op aanvraag)

rolgordijn

schuifdeuren: met enkel glas of 
thermoglas, zelfsluitend

glijvoorziening voor blikjes of flessen, graag bij de bestelling het gebruiksdoel aangeven

Verlicht displayopzetstuk 
zet het merk in het juiste licht

WANDKOELING SERIE ALASKA

WANDKOELING 
MET ONBEPERKTE 
MOGELIJKHEDEN
De serie ALASKA biedt u heel veel 
mogelijkheden om uw wandkoeling naar 
eigen idee samen te stellen.

De serie is als volgt leverbaar:

• wit of geborsteld of hoogglans gepolijst 
RVS

• aan de buiten- en binnenkant
alle RAL-kleuren

• met verschillende gelamineerde 
buitenbekledingen

• in acht verschillende breedtes van
71 tot 360 cm, of in speciale afmetingen

• met allerlei extra's zoals productstoppers, 
glijvoorzieningen voor flessen, rolluiken, 
rolgordijnen, verschillende verlichtingen, 
draai- of schuifdeuren en verlichte 
displayopzetstukken 
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Wandkoeling serie ALASKA SLIM H 1950 LED - stekkerklaar
Diepte: 635 mm 
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS, 
4 verstelbare legborden en een bodemschap
• stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
• buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
• binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw
• rambescherming van pvc aan de voorkant
• als optie zijgedeeltes met panoramaglas of korpus van RVS
• heldere ledverlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
standaard met 4 legborden, 300 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar,  
luchtgeleidende prijsrail bij elk legbord, bodemschap, 385 mm diep  
 
Aanwijzing:  
de maataanduidingen gelden alleen voor de basismodellen van de ALASKA-SLIM. Let op: de afmetingen van de apparaten 
variëren afhankelijk van de toebehoren. 
 
Let bij het plannen met een rolluik op de gewijzigde afmetingen, bijv.: hoogte + 47 mm en diepte +55 mm of 
verlichte frontlijst: hoogte +305 mm. U vindt de desbetreffende aanwijzingen in de tabellen met toebehoren.  
 
Let op: standaard geleverd met airflow prijskaarthouders, direct gemonteerde prijskaarthouders ook mogelijk.  
Graag aangeven bij bestelling. 
 
Voor ventilatie en ontluchting moet een wandafstand van 100 tot 150 mm worden aangehouden. 
 
Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank aluminium-
kleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling. 
Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.  
Verdere informatie over de mogelijkheden van lak in RAL-kleuren aan de binnen- en buitenkant is te vinden in de tabel op 
pag. 8 / 9. 
 

Serie ALASKA SLIM 

Serie ALASKA RVS 
hoogwaardige RVS uitvoering 

geborsteld of gepolijst
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ALASKA 71 
SLIM H 1950 

LED

ALASKA 100 
SLIM H 1950 

LED

ALASKA 120 
SLIM H 1950 

LED

ALASKA 150 
SLIM H 1950 

LED

ALASKA 180 
SLIM H 1950 

LED

ALASKA 240 
SLIM H 1950 

LED

ALASKA 300 
SLIM H 1950 

LED

ALASKA 360 
SLIM H 1950 

LED
4 verstelbare legborden en een bodemschap, 

zijpaneel, met aluminium profiel
stekkerklaar

buiten (b x d ) 710 x 635 960 x 635 1250 x 635 1510 x 635 1856 x 635 2435 x 635 2955 x 635 3647 x 635
buiten (h) 1950
binnen (b x d x h) 640 896 1186 1446 1792 2371 2891 3583

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gezamenlijke 
aansluitwaarde 1065 W / 230 V 950 W / 230 V 1160 W / 230 V 1376 W / 230 V 1330 W / 230 V 2320 W / 230 V 2752 W / 230 V 2660 W / 230 V

koelvermogen 700 W / 
VT -10 °C

720 W / 
VT -10 °C

890 W / 
VT -10 °C

1220 W / 
VT -10 °C

1430 W / 
VT -10 °C

1780 W / 
VT -10 °C

2440 W / 
VT -10 °C

2800 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 452A / 
550 g

R 452A / 
720 g

R 452A / 
780 g

R 452A / 
930 g

R 452A / 
1030 g

R 452A / 
1560 g

R 452A / 
1860 g

R 452A / 
2060 g

oder R 404A
energieverbruik 9 kWh / 24u 14,29 kWh / 24u 18,92 kWh / 24u 23,07 kWh / 24u 28,58 kWh / 24u 37,84 kWh / 24u 46,14 kWh / 24u 57,14 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB 56 dB 61 dB 60 dB 63,5 dB 74,5 dB 76,0 dB 78,0 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 162 kg / 153 kg 188 kg / 179 kg 218 kg / 209 kg 250 kg / 241 kg 290 kg / 281 kg 371 kg / 362 kg 459 kg / 450 kg 600 kg / 590 kg

GEWICHT

buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

Wandkoeling serie ALASKA SLIM H 1950 LED - stekkerklaar
Diepte: 635 mm 
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS, 
4 verstelbare legborden en een bodemschap

bruto inhoud 246 l 343 l 455 l 555 l 688 l 910 l 1110 l 1376 l
opbergruimte 1,98 m² 1,42 m² 1,88 m² 2,29 m² 2,84 m² 3,76 m² 4,58 m² 5,68 m²

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

ALASKA 71 SLIM H 1950 LED NR

incl. rolgordijn

3.295,00
ALASKA 100 SLIM H 1950 LED NR 4.167,00
ALASKA 120 SLIM H 1950 LED NR 4.582,00
ALASKA 150 SLIM H 1950 LED NR 5.544,00
ALASKA 180 SLIM H 1950 LED NR 5.983,00
ALASKA 240 SLIM H 1950 LED NR 8.785,00
ALASKA 300 SLIM H 1950 LED NR 11.544,00
ALASKA 360 SLIM H 1950 LED NR 12.135,00

artikelnr. 41863500071 41863500100 41863500120 41863500150 41863500180 41863500240 41863500300 41863500360
verkoopprijs € 3.147,00 € 3.998,00 € 4.378,00 € 5.296,00 € 5.684,00 € 8.376,00 € 11.049,00 € 11.536,00 

artikelnr. 41863500071RVS 41863500100RVS 41863500120RVS 41863500150RVS 41863500180RVS 41863500240RVS 41863500300RVS 41863500360RVS
verkoopprijs € 4.765,00 € 6.060,00 € 6.618,00 € 7.882,00 € 8.774,00 € 12.076,00 € 15.812,00 € 16.697,00 

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

ALASKA 71 SLIM-RVS H 1950 LED NR

incl. rolgordijn

4.913,00
ALASKA 100 SLIM-RVS H 1950 LED NR 6.230,00
ALASKA 120 SLIM-RVS H 1950 LED NR 6.822,00
ALASKA 150 SLIM-RVS H 1950 LED NR 8.130,00
ALASKA 180 SLIM-RVS H 1950 LED NR 9.074,00
ALASKA 240 SLIM-RVS H 1950 LED NR 12.485,00
ALASKA 300 SLIM-RVS H 1950 LED NR 16.308,00
ALASKA 360 SLIM-RVS H 1950 LED NR 17.296,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 8 en 8 / 9.

BESTELINFORMATIE: UITVOERING IN HET WIT MET ZIJPANELEN EN EEN ALUMINIUM PROFIEL

BESTELINFORMATIE: UITVOERING VAN RVS MET ZIJPANELEN EN EEN ALUMINIUM PROFIEL
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Wandkoeling serie ALASKA SLIM H 1950 LED - OM centraal gekoeld
Diepte: 635 mm 
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS, 
4 verstelbare legborden en een bodemschap
• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
• buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
• binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw
• rambescherming van pvc aan de voorkant
• als optie zijgedeeltes met panoramaglas of korpus van RVS
• heldere ledverlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist, elektrische dooiwaterschaal: zie speciale toebehoren
• standaard met 4 legborden, 300 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar,  

luchtgeleidende prijsrail bij elk legbord, bodemschap, 385 mm diep  
 
Aanwijzing:  
de maataanduidingen gelden alleen voor de basismodellen van de ALASKA-SLIM. Let op: de afmetingen van de 
apparaten variëren afhankelijk van de toebehoren. 
 
Let bij het plannen met een rolluik op de gewijzigde afmetingen, bijv.: hoogte + 47 mm en diepte  
+55 mm of verlichte frontlijst: hoogte +305 mm. U vindt de desbetreffende aanwijzingen in de tabellen 
met toebehoren.  
 
Let op: standaard geleverd met airflow prijskaarthouders, direct gemonteerde prijskaarthouders ook 
mogelijk. Graag aangeven bij bestelling. 
 
Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank 
aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Geef dit aan bij 
uw bestelling. Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.  
Verdere informatie over de mogelijkheden van lak in RAL-kleuren aan de binnen- en buitenkant is te vinden in de 
tabel op pag. 8 / 9. 

Serie ALASKA SLIM

Serie ALASKA RVS 
hoogwaardige RVS uitvoering 

geborsteld of gepolijst
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ALASKA 71 
SLIM H 1950 

LED OM

ALASKA 100 
SLIM H 1950 

LED OM

ALASKA 120 
SLIM H 1950 

LED OM

ALASKA 150 
SLIM H 1950 

LED OM

ALASKA 180 
SLIM H 1950 

LED OM

ALASKA 240 
SLIM H 1950 

LED OM

ALASKA 300 
SLIM H 1950 

LED OM

ALASKA 360 
SLIM H 1950 

LED OM
4 verstelbare legborden en een bodemschap, zijpaneel, met aluminium profiel

centraal gekoelde uitvoering

buiten (b x d ) 710 x 635 960 x 635 1250 x 635 1510 x 635 1856 x 635 2435 x 635 2955 x 635 3647 x 635
buiten (b x d ) 1950
binnenkant (b) 640 896 1186 1446 1792 2371 2891 3583

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

koelvermogen 700 W / 
VT -10 °C

720 W / 
VT -10 °C

890 W / 
VT -10 °C

1220 W / 
VT -10 °C

1430 W / 
VT -10 °C

1780 W / 
VT -10 °C

2440 W / 
VT -10 °C

2800 W / 
VT -10 °C

koudemiddel expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 136 kg / 127 kg 182 kg / 173 kg 182 kg / 173 kg 217 kg / 208 kg 245 kg / 236 kg 310 kg / 301 kg 354 kg / 345 kg 411 kg / 402 kg

GEWICHT

buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

Wandkoeling serie ALASKA SLIM H 1950 LED - OM centraal gekoeld
Diepte: 635 mm 
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS, 
4 verstelbare legborden en een bodemschap

bruto inhoud 246 l 343 l 455 l 555 l 688 l 910 l 1110 l 1376 l
opbergruimte 1,01 m² 1,42 m² 1,88 m² 2,29 m² 2,84 m² 3,76 m² 4,58 m² 5,68 m²

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

ALASKA 71 SLIM H 1950 LED OM NR

incl. rolgordijn

2.695,00
ALASKA 100 SLIM H 1950 LED OM NR 3.467,00
ALASKA 120 SLIM H 1950 LED OM NR 3.790,00
ALASKA 150 SLIM H 1950 LED OM NR 4.663,00
ALASKA 180 SLIM H 1950 LED OM NR 4.985,00
ALASKA 240 SLIM H 1950 LED OM NR 7.035,00
ALASKA 300 SLIM H 1950 LED OM NR 9.456,00
ALASKA 360 SLIM H 1950 LED OM NR 10.262,00

artikelnr. 41863500071-1 41863500100-1 41863500120-1 41863500150-1 41863500180-1 41863500240-1 41863500300-1 41863500360-1
verkoopprijs € 2.547,00 € 3.298,00 € 3.586,00 € 4.416,00 € 4.686,00 € 6.627,00 € 8.960,00 € 9.663,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 8 en 8 / 9.

artikelnr. 41863500071RVS-1 41863500100RVS-1 41863500120RVS-1 41863500150RVS-1 41863500180RVS-1 41863500240RVS-1 41863500300RVS-1 41863500360RVS-1

verkoopprijs € 4.276,00 € 5.200,00 € 5.648,00 € 6.957,00 € 7.567,00 € 10.154,00 € 13.491,00 € 14.775,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

ALASKA 71 SLIM-RVS H 1950 LED OM NR

incl. rolgordijn

4.424,00
ALASKA 100 SLIM-RVS H 1950 LED OM NR 5.369,00
ALASKA 120 SLIM-RVS H 1950 LED OM NR 5.852,00
ALASKA 150 SLIM-RVS H 1950 LED OM NR 7.205,00
ALASKA 180 SLIM-RVS H 1950 LED OM NR 7.866,00
ALASKA 240 SLIM-RVS H 1950 LED OM NR 10.563,00
ALASKA 300 SLIM-RVS H 1950 LED OM NR 13.987,00
ALASKA 360 SLIM-RVS H 1950 LED OM NR 15.374,00
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o - als optie leverbare speciale uitvoering             - niet voor dit model leverbaar* handmatig bediende rolluiken zijn slechts tot en met modelformaat 180 geschikt
** gemotoriseerd rolluik vanaf 240 breed alleen mogelijk met een scheidingswand  
in het midden

TOEBEHOREN VOOR SERIE ALASKA SLIM
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ARTIKEL-
NUMMER PRIJS (€)

rolluik*, kleur: RVS
voor ALASKA 71, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm o - - - - - - - 41860050019500 517,00

rolluik*, kleur: RVS, 
voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm - o - - - - - - 41860050019600 670,00

rolluik*, kleur: RVS, 
voor ALASKA 120, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm - - o - - - - - 41860050019400 831,00

rolluik*, kleur: RVS, 
voor ALASKA 150, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm - - - o - - - - 41860050019700 954,00

rolluik*, kleur: RVS, 
voor ALASKA 180, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm - - - - o - - - 41860050019800 1.099,00

rolluik met motor, kleur: RVS,
voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm - o - - - - - - 41860050029000 1.140,00

rolluik** met motor, kleur: RVS,  
voor ALASKA 120 (1 st.) en 240 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm - - o - - o - - 41860050029100 1.308,00

rolluik** met motor, kleur: RVS, 
voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm - - - o - - o - 41860050029200 1.434,00

rolluik** met motor, kleur: RVS, 
voor ALASKA 180 (1 st.) en 360 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm - - - - o - - o 41860050029300 1.554,00

rolluik*, PVC, voor ALASKA 71, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm o - - - - - - - 41860050019200 504,00
rolluik*, PVC, voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm - o - - - - - - 41860050019000 563,00
rolluik*, PVC, voor ALASKA 120, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm - - o - - - - - 41860050018900 609,00
rolluik*, PVC, voor ALASKA 150, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm - - - o - - - - 41860050019100 666,00
rolluik*, PVC, voor ALASKA 180, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, h + 55 mm - - - - o - - - 41860050019300 706,00
rolluik met motor, PVC, 
voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, h + 20 mm - o - - - - - - 41860050028200 1.094,00

rolluik** met motor, PVC, 
voor ALASKA 120 (1 st.) en 240 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm - - o - - o - - 41860050028300 1.148,00

rolluik** met motor, PVC, 
voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm - - - o - - o - 41860050028400 1.240,00

rolluik** met motor, PVC, 
voor ALASKA 180 (1 st.) en 360 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm - - - - o - - o 41860050028500 1.267,00

verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 71, h + 295 mm o - - - - - - - 41860050058600 190,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 100, h + 295 mm - o - - - - - - 41860050058500 210,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 120 (1 st.) en 240 (2 st.), h + 295 mm - o - - o - - 41860050051600 225,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.), h + 295 mm - - - o - - o - 41860050063200 260,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 180 (1 st.) en 360 (2 st.), h + 295 mm - - - - o - - o 41860050063300 287,00
verlichting „naturel“ per legbord voor ALASKA 71 o - - - - - - - 41860050054300 142,00
verlichting „naturel“ per legbord voor ALASKA 100 (1 st.) en 180 (2 st.) - o - - o - - - 41860050054200 176,00
verlichting „naturel“ per legbord voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2 st.) en 360 (3 st.) - - o - - o - o 41860050049200 199,00
verlichting „naturel“ per legbord voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.) - - - o - - o - 41860050059800 236,00
verlichting „wit“ per legbord  voor ALASKA 71 o - - - - - - 41860050054100 142,00
verlichting „wit“ per legbord  voor ALASKA 100 (1 st.) en 180 (2 st.) - o - - o - - - 41860050054000 176,00
verlichting „wit“ per legbord  voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2 st.) en 360 (3 st.) - - o - - o - o 41860050049100 199,00
verlichting „wit“ per legbord  voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.) - - - o - - o - 41860050059700 235,00
draaideuren voor ALASKA 71, aan de voorkant, met ruitverwarming o - - - - - - - 41860050046600 820,00
draaideuren voor ALASKA 100, aan de voorkant, met ruitverwarming - o - - - - - - 41860050046700 1.157,00
draaideuren voor ALASKA 120, aan de voorkant, met ruitverwarming - - o - - o - - 41860050046800 1.230,00
draaideuren voor ALASKA 150, aan de voorkant, met ruitverwarming - - - o - - o - 41860050046900 1.329,00
draaideuren voor ALASKA 180, aan de voorkant, met ruitverwarming - - - - o - - o 41860050047000 2.065,00
elektr. besturing +3 bis +5 °C, incl. interfaceset RS232 en / oder RS485 - o o o o o o o 41860035006200 141,00
elektrische dooiwaterverdamping, voor centraal gekoelde ALASKA 71 o - - - - - - - 41860050017800 291,00
elektrische dooiwaterverdamping, voor centraal gekoelde ALASKA 100, 120 en 240 (2 st.) - o o - o - - 41860050017900 292,00
elektrische dooiwaterverdamping, voor centraal gekoelde ALASKA 150, 180, 300 en 360 (2 st.) - - - o o - o o 41860050018000 292,00
aanvullende elektrische dooiwaterverdamping voor stekkerklare apparaten (standaard bij ALASKA 71) - o o o o o o o 41860050050300 246,00
flessenglijbanen voor ALASKA 71, 9 onderverdelers, 
geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is o - - - - - - - 41860050056000 255,00

flessenglijbanen voor ALASKA 100 (1) en 180 (2), 10 onderverdelers, 
geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is - o - - o - - - 41860050055900 329,00
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STANDAARD-RAL-KLEUREN artikelnr. prijs (€)
ALASKA 71 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt* 418A710076 297,00
ALASKA 100 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt* 418A036508 357,00
ALASKA 120 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt* 418A036509 371,00
ALASKA 150 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt* 418A036510 387,00
ALASKA 180 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt* 418A036511 413,00
ALASKA 240 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt* 418A036512 447,00
ALASKA 300 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt* 418A036513 483,00
ALASKA 360 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt* 418A036514 505,00
ALASKA 71 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A710070 357,00
ALASKA 100 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A019508 390,00
ALASKA 120 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A019509 402,00
ALASKA 150 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A019510 423,00
ALASKA 180 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A019511 451,00
ALASKA 240 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A019512 741,00
ALASKA 300 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A019513 780,00
ALASKA 360 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A019514 838,00

SPECIALE RAL-KLEUREN artikelnr. prijs (€)
ALASKA 71 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt** 418A7100761 356,00
ALASKA 100 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt** 418A0365081 429,00
ALASKA 120 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt** 418A0365091 444,00
ALASKA 150 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt** 418A0365101 463,00
ALASKA 180 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt** 418A0365111 495,00
ALASKA 240 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt** 418A0365121 537,00
ALASKA 300 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt** 418A0365131 579,00
ALASKA 360 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt** 418A0365141 606,00
ALASKA 71 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A7100701 429,00
ALASKA 100 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A0195081 467,00
ALASKA 120 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A0195091 482,00
ALASKA 150 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A0195101 507,00
ALASKA 180 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A0195111 542,00
ALASKA 240 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A0195121 890,00
ALASKA 300 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A0195131 936,00
ALASKA 360 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt** 418A0195141 1.006,00

LAKMOGELIJKHEDEN BINNEN- EN BUITENKANT IN STANDAARD EN SPECIALE RAL-KLEUREN

* zijgedeeltes buitenkant & frontlijst, aluminium profielen uitgezonderd. Extra lakken van de aluminium profielen zonder meerprijs mogelijk. Geef dit aan bij uw bestelling. 
** uitgezonderd prijsrails. Extra lakken van de prijsrails zonder meerprijs mogelijk. Geef dit aan bij uw bestelling.

TOEBEHOREN VOOR SERIE ALASKA SLIM
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ARTIKEL-
NUMMER PRIJS (€)

flessenglijbanen voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2 st.) en 360 (3 st.), 12 onderverdelers
geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is - - o - - o - o 41860050050100 572,00

flessenglijbanen voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.), 14 onderverdelers
geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is - - - o - - o - 41860050060500 642,00

glazen productstoppers voor een legbord voor, voor ALASKA 71 o - - - - - - - 41860050056400 55,00
glazen productstoppers voor een legbord voor voor ALASKA 100 (1 st.) en 180 (2 st.) - o - - o - - - 41860050056300 54,00
glazen productstoppers voor een legbord voor voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2 st.) en 360 (3 st.) - - o - - o - o 41860050050500 54,00
glazen productstoppers voor een legbord voor voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.) - - - o - - o - 41860050060900 61,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 100, niet zelfsluitend - o - - - - - - 41860050057100 362,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 120, niet zelfsluitend - - o - - - - - 41860050050900 416,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 150, niet zelfsluitend - - - o - - - - 41860050061300 519,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 180, niet zelfsluitend - - - - o - - - 41860050061400 613,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 240, niet zelfsluitend - - - - - o - - 41860050013400 822,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 300, niet zelfsluitend - - - - - - o - 41860050013500 1.039,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 360, niet zelfsluitend - - - - - - - o 41860050013600 1.142,00
led-verlichting(1 st.), per legbord, wit, voor ALASKA 71 (1 st.) o - - - - - - - 41860050054500 142,00
led-verlichting(1 st.), per legbord, wit, voor ALASKA 100 (1 st.) en 180 (2 st.) - o - - - - - - 41860050054400 176,00
led-verlichting(1 st.), per legbord, wit, voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2st.) en 360 (3 st.) - - o - - o - - 41860050049300 199,00
led-verlichting(1 st.), per legbord, wit, voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.) - - - o - - o - 41860050059900 235,00
rolgordijn voor ALASKA 71 o - - - - - - - 41840050004200 148,00
rolgordijn voor ALASKA 100 - o - - - - - - 41840050007800 169,00
rolgordijn voor ALASKA 120 (1 st.) en 240 (2 st.) - - o - - o - - 41840050012200 204,00
rolgordijn voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.) - - - o - - o - 41840050016600 248,00
rolgordijn voor ALASKA 180 (1 st.) en 360 (2 st.) - - - - o - - o 41840050021000 300,00
panoramisch zijgedeelte, d in mm: 645, meerprijs, in plaats van 1 x zijkant voor serie ALASKA o o o o o o o o 41860020003801 225,00
Plexiglas-Produktstopper, voor een legbord, voor ALASKA 71 (1 st.) o - - - - - - - 41860050056600 26,00
Plexiglas-Produktstopper, voor een legbord, voor ALASKA 100 (1 st.) en 180 (2 st.) - o - - o - - - 41860050056500 31,00
Plexiglas-Produktstopper, voor een legbord, voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2 st.) en 360 (3 st.) - - o - - o - o 41860050050600 36,00
Plexiglas-Produktstopper, voor een legbord, voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.) - - - o - - o - 41860050060800 45,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 71, niet zelfsluitend o - - - - - - - 41860050057300 727,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 100, zelfsluitend - o - - - - - - 41860050057200 893,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 120, zelfsluitend - - o - - - - - 41860050051000 942,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 150, zelfsluitend - - - o - - - - 41860050061500 1.005,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 180, zelfsluitend - - - - o - - - 41860050061600 1.084,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 240, zelfsluitend - - - - - o - - 41860050061700 1.960,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 300, zelfsluitend - - - - - - o - 41860050061800 2.093,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 360, zelfsluitend - - - - - - - o 41860050061900 2.253,00
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Wandkoeling serie ALASKA H 1950 LED - stekkerklaar
Diepte: 790 mm 
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS, 
4 verstelbare legborden en een bodemschap
• stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
• buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
• binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw
• rambescherming van pvc aan de voorkant
• als optie zijgedeeltes met panoramaglas of korpus van RVS
• heldere ledverlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist, elektrische dooiwaterschaal: zie speciale toebehoren
• standaard met 4 legborden, 400 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar,  

luchtgeleidende prijsrail bij elk legbord, bodemschap, 540 mm diep  
 
Aanwijzing:  
de maataanduidingen gelden alleen voor de basismodellen van de ALASKA-SLIM. Let op: de afmetingen van de 
apparaten variëren afhankelijk van de toebehoren. 
 
Let bij het plannen met een rolluik op de gewijzigde afmetingen, bijv.: hoogte + 47 mm en diepte  
+55 mm of verlichte frontlijst: hoogte +305 mm. U vindt de desbetreffende aanwijzingen in de tabellen 
met toebehoren.  
 
Let op: standaard geleverd met airflow prijskaarthouders, direct gemonteerde prijskaarthouders ook 
mogelijk. Graag aangeven bij bestelling. 
 
Voor ventilatie en ontluchting moet een wandafstand van 100 tot 150 mm worden aangehouden. 
 
Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank 
aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Geef dit aan bij 
uw bestelling. Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.  
 

Serie ALASKA RVS 
hoogwaardige RVS uitvoering 

geborsteld of gepolijst
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ALASKA 71 
H 1950 LED

ALASKA 100  
H 1950 LED

ALASKA 120  
H 1950 LED

ALASKA 150  
H 1950 LED

ALASKA 180  
H 1950 LED

ALASKA 240  
H 1950 LED

ALASKA 300  
H 1950 LED

ALASKA 360 
H 1950 LED

4 verstelbare legborden en een bodemschap, met aluminium profiel
stekkerklaar

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

ALASKA 71 H 1950 LED NR

incl. rolgordijn

3.414,00
ALASKA 100 H 1950 LED NR 4.241,00
ALASKA 120 H 1950 LED NR 4.720,00
ALASKA 150 H 1950 LED NR 5.701,00
ALASKA 180 H 1950 LED NR 6.090,00
ALASKA 240 H 1950 LED NR 8.830,00
ALASKA 300 H 1950 LED NR 11.869,00
ALASKA 360 H 1950 LED NR 12.469,00

buiten (b x d ) 710 x 790 960 x 790 1250 x 790 1510 x 790 1856 x 790 2435 x 790 2955 x 790 3647 x 790
buiten (b x d ) 1950
binnenkant (b) 640 896 1186 1446 1792 2371 2891 3583

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 162 kg / 153 kg 188 kg / 179 kg 218 kg / 209 kg 250 kg / 241 kg 290 kg / 281 kg 371 kg / 362 kg 459 kg / 450 kg 600 kg / 590 kg

GEWICHT

buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 41879000071 41879000100 41879000120 41879000150 41879000180 41879000240 41879000300 41879000360
verkoopprijs € 3.266,00 € 4.072,00 € 4.516,00 € 5.453,00 € 5.791,00 € 8.422,00 € 11.374,00 € 11.870,00

Wandkoeling serie ALASKA H 1950 LED - stekkerklaar
Diepte: 790 mm 
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS, 
4 verstelbare legborden en een bodemschap

bruto inhoud 320 l 444 l 588 l 717 l 889 l 1176 l 1434 l 1777 l
opbergruimte 1,98 m² 1,42 m² 1,88 m² 2,29 m² 2,84 m² 3,76 m² 4,58 m² 5,68 m²

artikelnr. 41879000071RVS 41879000100RVS 41879000120RVS 41879000150RVS 41879000180RVS 41879000240RVS 41879000300RVS 41879000360RVS
verkoopprijs € 4.908,00 € 6.151,00 € 6.791,00 € 8.041,00 € 9.052,00 € 12.571,00 € 16.149,00 € 17.781,00

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

ALASKA 71 RVS H 1950 LED NR

incl. rolgordijn

5.056,00
ALASKA 100 RVS H 1950 LED NR 6.321,00
ALASKA 120 RVS H 1950 LED NR 6.995,00
ALASKA 150 RVS H 1950 LED NR 8.288,00
ALASKA 180 RVS H 1950 LED NR 9.352,00
ALASKA 240 RVS H 1950 LED NR 12.979,00
ALASKA 300 RVS H 1950 LED NR 16.644,00
ALASKA 360 RVS H 1950 LED NR 18.380,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 14 en 8 / 15.

BESTELINFORMATIE

BESTELINFORMATIE

gezamenlijke 
aansluitwaarde 1021 W / 230 V 781 W / 230 V 862 W / 230 V 920 W / 230 V 1159 W / 230 V 1752 W / 230 V 1840 W / 230 V 2318 W / 230 V

koelvermogen 700 W / 
VT -10 °C

750 W / 
VT -10 °C

920 W / 
VT -10 °C

1250 W / 
VT -10 °C

1420 W / 
VT -10 °C

1840 W / 
VT -10 °C

2500 W / 
VT -10 °C

2840 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 452A / 
550 g

R 452A / 
720 g

R 452A / 
780 g

R 452A / 
930 g

R 452A / 
1030 g

R 452A / 
1560 g

R 452A / 
1860 g

R 452A / 
2060 g

of R 404A
energieverbruik 10,64 kWh / 24u 14,92 kWh / 24u 19,75 kWh / 24u 24,08 kWh / 24u 29,85 kWh / 24u 39,50 kWh / 24u 48,16 kWh / 24u 59,70 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB 56 dB 61 dB 60 dB 63,5 dB 74,5 dB 76,0 dB 78,0 dB

TECHNISCHE GEGEVENS
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Wandkoeling serie ALASKA H 1950 LED - OM centraal gekoeld
Diepte: 790 mm 
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS, 
4 verstelbare legborden en een bodemschap
• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
• buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
• binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• geschikt voor aanbouw
• rambescherming van pvc aan de voorkant
• als optie zijgedeeltes met panoramaglas of korpus van RVS
• heldere ledverlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist, elektrische dooiwaterschaal: zie speciale toebehoren
• standaard met 4 legborden, 400 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar,  

luchtgeleidende prijsrail bij elk legbord, bodemschap, 540 mm diep  
 
Aanwijzing:  
de maataanduidingen gelden alleen voor de basismodellen van de ALASKA-SLIM. Let op: de afmetingen van de 
apparaten variëren afhankelijk van de toebehoren. 
 
Let bij het plannen met een rolluik op de gewijzigde afmetingen, bijv.: hoogte + 47 mm en diepte  
+55 mm of verlichte frontlijst: hoogte +305 mm. U vindt de desbetreffende aanwijzingen in de tabellen 
met toebehoren.  
 
Let op: standaard geleverd met airflow prijskaarthouders, direct gemonteerde prijskaarthouders ook 
mogelijk. Graag aangeven bij bestelling. 
 
Voor ventilatie en ontluchting moet een wandafstand van 100 tot 150 mm worden aangehouden. 
 
Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank 
aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Geef dit aan bij 
uw bestelling. Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.  

Serie ALASKA RVS 
hoogwaardige RVS uitvoering 

geborsteld of gepolijst
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ALASKA 71 
H 1950 LED 

OM

ALASKA 100  
H 1950 LED 

OM

ALASKA 120  
H 1950 LED 

OM

ALASKA 150  
H 1950 LED 

OM

ALASKA 180  
H 1950 LED 

OM

ALASKA 240  
H 1950 LED 

OM

ALASKA 300  
H 1950 LED 

OM

ALASKA 360 H 
1950 LED OM

4 verstelbare legborden en een bodemschap,met aluminium profiel
centraal gekoelde uitvoering

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

ALASKA 71 H 1950 LED OM NR

incl. rolgordijn

2.804,00
ALASKA 100 H 1950 LED OM NR 3.533,00
ALASKA 120 H 1950 LED OM NR 3.863,00
ALASKA 150 H 1950 LED OM NR 4.745,00
ALASKA 180 H 1950 LED OM NR 5.077,00
ALASKA 240 H 1950 LED OM NR 7.170,00
ALASKA 300 H 1950 LED OM NR 9.631,00
ALASKA 360 H 1950 LED OM NR 10.450,00

buiten (b x d ) 710 x 790 960 x 790 1250 x 790 1510 x 790 1856 x 790 2435 x 790 2955 x 790 3647 x 790
buiten (b x d ) 1950
binnenkant (b) 640 896 1186 1446 1792 2371 2891 3583

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 136 kg / 127 kg 182 kg / 173 kg 182 kg / 173 kg 217 kg / 208 kg 245 kg / 236 kg 310 kg / 301 kg 354 kg / 345 kg 411 kg / 402 kg

GEWICHT

buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 41879000071-1 41879000100-1 41879000120-1 41879000150-1 41879000180-1 41879000240-1 41879000300-1 41879000360-1
verkoopprijs € 2.656,00 € 3.364,00 € 3.659,00 € 4.497,00 € 4.778,00 € 6.761,00 € 9.136,00 € 9.851,00

Wandkoeling serie ALASKA H 1950 LED - OM centraal gekoeld
Diepte: 790 mm 
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS, 
4 verstelbare legborden en een bodemschap

bruto inhoud 320 l 444 l 588 l 717 l 889 l 1176 l 1434 l 1777 l
opbergruimte 1,01 m² 1,42 m² 1,88 m² 2,29 m² 2,84 m² 3,76 m² 4,58 m² 5,68 m²

artikelnr. 41879000071RVS-1 41879000100RVS-1 41879000120RVS-1 41879000150RVS-1 41879000180RVS-1 41879000240RVS-1 41879000300RVS-1 41879000360RVS-1

verkoopprijs € 4.399,00 € 5.433,00 € 5.989,00 € 7.203,00 € 8.037,00 € 10.854,00 € 14.309,00 € 15.805,00

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

ALASKA 71 RVS H 1950 LED OM NR

incl. rolgordijn

4.547,00
ALASKA 100 RVS H 1950 LED OM NR 5.602,00
ALASKA 120 RVS H 1950 LED OM NR 6.194,00
ALASKA 150 RVS H 1950 LED OM NR 7.451,00
ALASKA 180 RVS H 1950 LED OM NR 8.337,00
ALASKA 240 RVS H 1950 LED OM NR 11.262,00
ALASKA 300 RVS H 1950 LED OM NR 14.804,00
ALASKA 360 RVS H 1950 LED OM NR 16.404,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 14 en 8 / 15.

BESTELINFORMATIE

BESTELINFORMATIE

koelvermogen 700 W / 
VT -10 °C

750 W / 
VT -10 °C

920 W / 
VT -10 °C

1250 W / 
VT -10 °C

1420 W / 
VT -10 °C

1840 W / 
VT -10 °C

2500 W / 
VT -10 °C

2840 W / 
VT -10 °C

koudemiddel expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS
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TOEBEHOREN VOOR SERIE ALASKA
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ARTIKEL- 
NUMMER

PRIJS 
(€)

rolluik*, kleur: RVS 
voor ALASKA 71, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm o - - - - - - - 41860050019500 517,00

rolluik*, kleur: RVS, 
voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm - o - - - - - - 41860050019600 670,00

rolluik*, kleur: RVS, 
voor ALASKA 120, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm - - o - - - - - 41860050019400 831,00

rolluik*, kleur: RVS, 
voor ALASKA 150, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm - - - o - - - - 41860050019700 954,00

rolluik*, kleur: RVS, 
voor ALASKA 180, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm - - - - o - - - 41860050019800 1.099,00

rolluik, met motor, kleur: RVS, 
voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm - o - - - - - - 41860050029000 1.140,00

rolluik met motor**, kleur: RVS,  
voor ALASKA 120 (1) en 240 (2), let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm - - o - - o - - 41860050029100 1.308,00

rolluik met motor**, kleur: RVS, 
voor ALASKA 150 (1) en 300 (2), let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm - - - o - - o - 41860050029200 1.434,00

rolluik met motor**, kleur: RVS, 
voor ALASKA 180 (1) en 360 (2), let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm - - - - o - - o 41860050029300 1.554,00

rolluik*, pvc, voor ALASKA 71, let op gewijzigde afmeting hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm o - - - - - - - 41860050019200 504,00
rolluik*, pvc, voor ALASKA 100, let op gewijzigde afmeting hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm - o - - - - - - 41860050019000 563,00
rolluik*, pvc, voor ALASKA 120, let op gewijzigde afmeting hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm - - o - - - - - 41860050018900 609,00
rolluik*, pvc, voor ALASKA 150, let op gewijzigde afmeting hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm - - - o - - - - 41860050019100 666,00
rolluik*, pvc, voor ALASKA 180, let op gewijzigde afmeting hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm - - - - o - - - 41860050019300 706,00
rolluik met motor, pvc, 
voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm - o - - - - - - 41860050028200 1.094,00

rolluik met motor**, pvc, 
voor ALASKA 120 (1) en 240 (2), let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm - - o - - o - - 41860050028300 1.148,00

rolluik met motor**, pvc, 
voor ALASKA 150 (1) en 300 (2), let op de gewijzigde afmetingen: + 310 mm, diepte + 20 mm - - - o - - o - 41860050028400 1.240,00

rolluik met motor**, pvc, 
voor ALASKA 180 (1) en 360 (2), let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm - - - - o - - o 41860050028500 1.267,00

verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 71, hoogte +295 mm o - - - - - - - 41860050058600 190,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 100, hoogte +295 mm - o - - - - - - 41860050058500 210,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 120 (1) en 240 (2), hoogte +295 mm - o - - o - - 41860050051600 225,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 150 (1) en 300 (2), hoogte +295 mm - - - o - - o - 41860050063200 260,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 180 (1) en 360 (2), hoogte +295 mm - - - - o - - o 41860050063300 287,00
verlichting „naturel“ per legbord voor ALASKA 71 o - - - - - - - 41860050054300 142,00
verlichting „naturel“ per legbord voor ALASKA 100 (1) en 180 (2) - o - - o - - - 41860050054200 176,00
verlichting „naturel“ per legbord voor ALASKA 120 (1), 240 (2) en 360 (3) - - o - - o - o 41860050049200 199,00
verlichting „naturel“ per legbord voor ALASKA 150 (1) en 300 (2) - - - o - - o - 41860050059800 236,00
verlichting „wit“ per legbord voor ALASKA 71 o - - - - - - 41860050054100 142,00
verlichting „wit“ per legbord voor ALASKA 100 (1) en 180 (2) - o - - o - - - 41860050054000 176,00
verlichting „wit“ per legbord voor ALASKA 120 (1), 240 (2) en 360 (3) - - o - - o - o 41860050049100 199,00
verlichting „wit“ per legbord voor ALASKA 150 (1) en 300 (2) - - - o - - o - 41860050059700 235,00
draaideuren voor ALASKA 71, aan de voorkant, met ruitverwarming o - - - - - - - 41860050046600 820,00
draaideuren voor ALASKA 100, aan de voorkant, met ruitverwarming - o - - - - - - 41860050046700 1.157,00
draaideuren voor ALASKA 120, aan de voorkant, met ruitverwarming - - o - - o - - 41860050046800 1.230,00
draaideuren voor ALASKA 150, aan de voorkant, met ruitverwarming - - - o - - o - 41860050046900 1.329,00
draaideuren voor ALASKA 180, aan de voorkant, met ruitverwarming - - - - o - - o 41860050047000 2.065,00
elektr. besturing +3 tot +5°C incl. interfaceset RS232 en / of RS485 - o o o o o o o 41860035006200 141,00
elektrische dooiwaterverdamping voor centraal gekoeld model 71 o - - - - - - - 41860050017800 291,00
elektrische dooiwaterverdamping voor de centraal gekoelde modellen 100, 120 en 240 (2) - o o - o - - 41860050017900 292,00
elektrische dooiwaterverdamping voor de centraal gekoelde modellen 150, 180, 300 (2) en 360 (2) - - - o o - o o 41860050018000 292,00
aanvullende elektrische dooiwaterverdamping voor stekkerklare apparaten (standaard bij ALASKA 71) - o o o o o o o 41860050050300 246,00
flessenglijbanen voor ALASKA 71, 9 onderverdelers, 
geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is o - - - - - - - 41860050056000 255,00

flessenglijbanen voor ALASKA 100 (1) en 180 (2), 10 onderverdelers, 
geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is - o - - o - - - 41860050055900 329,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar* handmatig bediende rolluiken zijn slechts tot en met modelformaat 180 geschikt
** gemotoriseerd rolluik vanaf 240 breed alleen mogelijk met een scheidingswand  
in het midden
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE ALASKA
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ARTIKEL-
NUMMER PRIJS (€)

flessenglijbanen voor ALASKA 120 (1), 240 (2) en 360 (3), 12 onderverdelers, 
geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is - - o - - o - o 41860050050100 572,00

flessenglijbanen voor ALASKA 150 (1) en 300 (2), 14 onderverdelers, 
geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is - - - o - - o - 41860050060500 642,00

glazen productstoppers voor een legbord voor ALASKA 71 o - - - - - - - 41860050056400 55,00
glazen productstoppers voor een legbord voor ALASKA 100 (1) en 180 (2) - o - - o - - - 41860050056300 54,00
glazen productstoppers voor een legbord voor ALASKA 120 (1), 240 (2) en 360 (3) - - o - - o - o 41860050050500 54,00
glazen productstoppers voor een legbord voor ALASKA 150 (1) en 300 (2) - - - o - - o - 41860050060900 61,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 100, niet zelfsluitend - o - - - - - - 41860050057100 362,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 120, niet zelfsluitend - - o - - - - - 41860050050900 416,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 150, niet zelfsluitend - - - o - - - - 41860050061300 519,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 180, niet zelfsluitend - - - - o - - - 41860050061400 613,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 240, niet zelfsluitend - - - - - o - - 41860050013400 822,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 300, niet zelfsluitend - - - - - - o - 41860050013500 1.039,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 360, niet zelfsluitend - - - - - - - o 41860050013600 1.142,00
ledverlichting (legborden en plafond), wit, voor ALASKA 71 (1 st.) o - - - - - - - 41860050054500 142,00
ledverlichting (legborden en plafond), wit, voor ALASKA 100 - o - - - - - - 41860050054400 176,00
ledverlichting (legborden en plafond), wit, voor ALASKA 120 (1) en 240 (2) en 360 (3) - - o - - o - - 41860050049300 199,00
ledverlichting (legborden en plafond), wit, voor ALASKA 150 (1) en 300 (2) - - - o - - o - 41860050059900 235,00
rolgordijn voor ALASKA 71 SLIM o - - - - - - - 41840050004200 148,00
rolgordijn voor ALASKA 100 SLIM - o - - - - - - 41840050007800 169,00
rolgordijn voor ALASKA 120 (1) en 240 (2) - - o - - o - - 41840050012200 204,00
rolgordijn voor ALASKA 150 (1) en 300 (2) - - - o - - o - 41840050016600 248,00
rolgordijn voor ALASKA 180 (1) en 360 (2) - - - - o - - o 41840050021000 300,00
zijgedeelte met panoramaglas, d in mm: 800, meerprijs i.p.v. 1 x voor serie ALASKA o o o o o o o o 41860020010801 253,00
productstoppers van plexiglas voor een legbord voor ALASKA 71 (1) o - - - - - - - 41860050056600 26,00
productstoppers van plexiglas voor een legbord voor ALASKA 100 (1) en 180 (2) - o - - o - - - 41860050056500 31,00
productstoppers van plexiglas voor een legbord voor ALASKA 120 (1), 240 (2) en 360 (3) - - o - - o - o 41860050050600 36,00
productstoppers van plexiglas voor een legbord voor ALASKA 150 (1) en 300 (2) - - - o - - o - 41860050060800 45,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 71, NIET zelfsluitend o - - - - - - - 41860050057300 727,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 100, zelfsluitend - o - - - - - - 41860050057200 893,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 120, zelfsluitend - - o - - - - - 41860050051000 942,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 150, zelfsluitend - - - o - - - - 41860050061500 1.005,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 180, zelfsluitend - - - - o - - - 41860050061600 1.084,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 240, zelfsluitend - - - - - o - - 41860050061700 1.960,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 300, zelfsluitend - - - - - - o - 41860050061800 2.093,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 360, zelfsluitend - - - - - - - o 41860050061900 2.253,00

Standaard en bijzondere Ral kleuren mogelijk op aanvraag.
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lim GD 100

Wandkoeling serie SLIM GD

• stekkerklare of EXC*-wandkoeling met circulatiekoeling
• buitenkant van gelakt plaatstaal, RAL 7038
• binnenkant van gelakt plaatstaal, RAL 7038
• diepte 645 mm, geschikt voor aanbouw
• 2 zelfsluitende draaideuren
• incl. zijgedeeltes met panoramaglas
• energiebesparende led-binnenverlichting aan de zijden en in het midden verticaal aangebracht
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing door compressorstop
• 5 legborden, 300 mm diep, in hoogte verstelbaar, bodemschap 300 mm diep 

 
Let op: 
de versie INOX met een RVS behuizing aan de binnen- en buitenkant is op aanvraag leverbaar. 
 
Versie EXC* met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A. 
Het is absoluut vereist een ISA-machineaggregaat te gebruiken. 
 
Belangrijk! 
De EXC-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasige compressor leverbaar (koeling: 
lucht). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt worden van  
een lineaire koelmiddelleiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter. Vanaf een koelmiddelleiding van meer dan  
20 meter en als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasige compressor met een 400 V-aansluiting nodig. 
Deze versie is als variant leverbaar (zie de tabel). 
 
*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

stekkerklaar of EXC*, draaideuren, 5 verstelbare legborden, incl. zijgedeeltes

SLIM GD  
100

SLIM GD  
130

SLIM GD  
100 EXC

SLIM GD  
130 EXC

draaideuren, 5 verstelbare legborden, incl. zijgedeeltes

Bruto- / Netto-inhoud 790 l / 345 l 995 l / 435 l 790 l / 345 l 995 l / 435 l
opbergruimte 1,24 m² 1,59 m² 1,24 m² 1,59 m²
presentatieoppervlak 1,24 m² 1,59 m² 1,24 m² 1,59 m²
opbergruimte 5 legborden, 300 mm diep, in hoogte verstelbaar en bodemschap 300 mm diep

buiten (b x d x h) 986 x 645 x 2050 1226 x 645 x 2050 986 x 645 x 2050 1226 x 645 x 2050
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 670 W / 230 V 700 W / 230 V
koelvermogen 1300 W / VT -8 °C 1400 W / VT -8 °C 800 W / VT -5 °C 1000 W / VT -5 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 650 g R 404A / 700 g Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 11,9 kWh / 24u 11,9 kWh / 24u
geluidsniveau 55 dB 55 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -1 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 255 kg / 235 kg 302 kg / 282 kg 203 kg / 181 kg 237 kg / 211 kg
GEWICHT

buitenkant gelakt plaatstaal, RAL 7038
binnenkant gelakt plaatstaal, RAL 7038

BEHUIZING

artikelnr. 453SLM1100000L 453SLM1130000L 453SLM1100100L 453SLM1130100L
verkoopprijs € 5.067,00 € 5.358,00 € 4.680,00 € 4.964,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

SLIM GD 100 EXC AIR-35 incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 35 m leiding 
OPGELET! Aansluiting vereist 400V / 3N 6.829,00

SLIM GD 100 EXC AIR-7 incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 7 m leiding 5.130,00

SLIM GD 130 EXC AIR-35 incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 35 m leiding
OPGELET! Aansluiting vereist 400V / 3N 7.313,00

SLIM GD 130 EXC AIR-7 incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 7 m leiding 5.341,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
frontrooster voor SLIM GD 100, 1 x per legbord nodig 4539004990101400 26,00
frontrooster voor SLIM GD 130, 1 x per legbord nodig 4539004990100802 31,00
scheiding tussen producten 4539004990100801 21,00
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SWAN met deuren
(speciale uitvoering met extra legplank)

Wandkoeling serie SWAN

• stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
• buitenkant van verzinkt plaatstaal, lijsten met epoxylak in het wit, RAL 9016
• binnenkant: wit geplastificeerd plaatstaal
• zijgedeeltes met dubbel panoramaglas 
• SWAN L70: met 1 draaideur, deurdraairichting rechts, af fabriek aanpasbaar
• SWAN L100 / L 135: met 2 draaideuren, deurdraairichting rechts + links, af fabriek aanpasbaar 
• SWAN L200: met 4 draaideuren, deurdraairichting rechts + rechts + links + links, af fabriek aanpasbaar
• elektronische besturing met digitaal display
• automatische ontdooiing
• bodemschap 475 mm diep
• 3 legborden, 350 mm diep, zonder verlichting 

 
Let op: 
Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. 
 
Ook verkrijgbaar met koelmiddel R 290. Neem contact met ons op.

Diepte: 680 mm 
met 3 legborden en zijpanelen met panoramaglas

SWAN L70 SWAN L100 SWAN L135 SWAN L200
stekkerklaar, met draaideuren

opbergruimte 0,96 m² 1,43 m² 1,93 m² 2,86 m²
koelvolume 0,200 m³ 0,300 m³ 0,410 m³ 0,600 m³
opbergruimte 1 bodemschap, 475 mm diep, 3 legborden, 350 mm diep, in hoogte verstelbaar

buiten (b x d x h) 662 x 680 x 1870 977 x 680 x 1870 1290 x 680 x 1870 1915 x 680 x 1870
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 660 W / 230 V 936 W / 230 V 1096 W / 230 V 1380 W / 230 V
koelvermogen 1058 W / VT -10 °C 1448 W / VT -10 °C 1927 W / VT -10 °C 2360 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 525 g R 404A / 850 g R 404A / 1050 g R 404A / 1250 g
energieverbruik 12,74 kWh / 24u 18,2 kWh / 24u 23,8 kWh / 24u 32,76 kWh / 24u
geluidsnive 54,0 dB 54,0 dB 54,7 dB 56,5 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 156 kg / 186 kg 176 kg / 206 kg 226 kg / 246 kg 268 kg / 319 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal, lijsten met epoxylak in het wit, RAL 9016
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 4596440301 4596440321 4596440341 4596440361
verkoopprijs € 4.498,00 € 4.570,00 € 5.118,00 € 6.555,00

BESTELINFORMATIE

kleurvarianten voor lijst

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
Legbord voor SWAN L100 459671926 50,00
Legbord voor SWAN L135 459671927 54,00
Legbord voor SWAN L200 459671928 61,00
Legbord voor SWAN L70 459671925 45,00
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TWIST in de versie M2

TWIST in de versie M1

TWIST in de versie H1

Wandkoeling Serie TWIST - stekkerklaar of centraal gekoeld,  
naar keuze in de temperatuurklassen M2, M1 of H1
Diepte: 850 mm 
met zijpanelen met panoramaglas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

TWIST 937 M2 TWIST 1250 M2 TWIST 1875 M2 TWIST 2500 M2
stekkerklaar, aggregaat en panoramazijgedeeltes 

4 verstelbare legborden en bodemschap
temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), decorlijsten: wit

opbergruimte 1,41 m² 1,88 m² 2,82 m² 3,76 m²
opbergruimte 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep

buiten (b x d x h) 1017 x 850 x 2000 1330 x 850 x 2000 1955 x 850 x 2000 2580 x 850 x 2000
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1568 W / 230 V 1759 W / 230 V 2077 W / 230 V 3018 W / 230 V
koelvermogen 1448 W / VT -10 °C 1928 W / VT -10 °C 2360 W / VT -10 °C 3856 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 449A / 1200 g R 449A / 1400 g R 449A / 1700 g R 449A / 2600 g
energieverbruik 22,9 kWh / 24u 25,4 kWh / 24u 29,7 kWh / 24u 43,4 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 310 kg / 250 kg 365 kg / 300 kg 430 kg / 370 kg 680 kg / 590 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met poederlakcoating, frontlijsten in het wit, sokkelkleur grijs
binnenkant wit

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pagina 8 / 19.

• stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling, als variant ook zonder machine leverbaar
• versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 

versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten 
versie H1: temperatuurklasse H1 voor het koelen van bijv. groente en fruit

• buitenkant van verzinkt plaatstaal met poederlakcoating, frontlijsten in het wit, sokkelkleur grijs
• binnenkant wit
• kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw
• zijgedeeltes met thermo-panoramaglas in een lichtgrijs kunststofprofiel, telkens 40 mm breed
• heldere verlichting in het plafondgedeelte onder de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• standaard met 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar (veldlast: 160 kg/m²)  

en 1 bodemschap 620 mm diep
• prijsrail 40 mm per legbord 

 
Let op: 
frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar  
Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs. 
 
Vanwege de hoge aansluitwaarde is bij de versie 2500 een industriële stekker vereist.  
Het apparaat wordt zonder deze stekker geleverd.

artikelnr. 4547013201 4547013211 4547013221 4547013231
verkoopprijs € 3.995,00 € 4.198,00 € 4.696,00 € 6.019,00

BESTELINFORMATIE M2

artikelnr. 4547013202 4547013212 4547013222 4547013232
verkoopprijs € 4.183,00 € 4.416,00 € 4.965,00 € 6.267,00

BESTELINFORMATIE M1

artikelnr. 4547013203 4547013213 4547013223 4547013233
verkoopprijs € 3.970,00 € 4.122,00 € 4.621,00 € 5.984,00

BESTELINFORMATIE H1
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TOEBEHOREN VOOR SERIE TWIST
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

plafondspiegel voor TWIST 1250 (1), voor TWIST 2500 (2) - o - o 454899039 153,00
plafondspiegel voor TWIST 937 (1), voor TWIST 1875 (2) o - o - 454899038 144,00
legborden, extra voor TWIST 1250 (1), voor TWIST 2500 (2) - o - o 454899010 79,00
legborden, extra voor TWIST 937 (1), voor TWIST 1875 (2) o - o - 454899009 73,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 1250 - o - - 454899011 99,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 1875 - - o - 454899012 150,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 2500 - - - o 454899013 199,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 937 o - - - 454899084 92,00
hangstangen voor worstwaren voor TWIST 1250 (1), voor TWIST 2500 (2) - o - o 454899037 95,00
hangstangen voor worstwaren voor TWIST 937 (1), voor TWIST 1875 (2) o - o - 454899036 85,00
kanaliseringsset o o o o 454899035 168,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1250 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - o - - 454899053 714,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1250 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - o - - 454899058 729,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1875 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - o - 454899060 1.401,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1875 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - o - 454899054 1.252,00
ledverlichting T5 voor TWIST 2500 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - - o 454899061 1.675,00
ledverlichting T5 voor TWIST 2500 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - - o 454899057 1.457,00
middenwand met 2 spiegels o o o o 454899034 585,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 937 o - - - 454899080 76,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 1250 - o - - 454899081 98,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 1875 - - o - 454899082 149,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 2500 - - - o 454899083 193,00
zijwand met panoramaglas, links, b in mm: 40 o o o o 454899031 440,00
zijwand met panoramaglas, rechts, b in mm: 40 o o o o 454899030 440,00
zijwand, links, met spiegel, b in mm: 40 o o o o 454899033 619,00
zijwand, rechts, met spiegel, b in mm: 40 o o o o 454899032 619,00
scheidingsroosters voor bodemschap, gerilsaneerd o o o o 454899015 17,00
scheidingsrooster, verticaal, gerilsaneerd, voor 1 x legbord o o o o 454899014 16,00
scheidingspaneel, plexiglas o o o o 454899004 160,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, voor 1 x legbord o o o o 454899085 17,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30, voor 1250 (1), voor 2500 (2) - o - o 454899023 28,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30, voor 937 (1), voor 1875 (2) o - o - 454899022 27,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 40, voor 1250 (1), voor 2500 (2) - o - o 454899087 34,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 40, voor 937 (1), voor 1875 (2) o - o - 454899086 32,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50, voor 1250 (1), voor 2500 (2) - o - o 454899025 34,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50, voor 937 (1), voor 1875 (2) o - o - 454899024 32,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 60, voor 1250 (1), voor 2500 (2) - o - o 454899027 35,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 60, voor 937 (1), voor 1875 (2) o - o - 454899026 33,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 30, voor 1250 (1), voor 2500 (2) - o - o 454899017 23,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 50, voor 1250 (1), voor 2500 (2) - o - o 454899019 25,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 50, voor 937 (1), voor 1875 (2) o - o - 454899018 23,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 80, voor 1250 (1), voor 2500 (2) - o - o 454899021 26,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 80, voor 937 (1), voor 1875 (2) o - o - 454899020 25,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 30, voor 937 (1), voor 1875 (2) o - o - 454899016 21,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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LG TWIST M2

LG TWIST H1

Wandkoeling serie LG TWIST - stekkerklaar
Diepte: 850 mm 
met zijpanelen met panoramaglas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

opbergruimte 1,41 m² 1,88 m² 2,82 m² 3,76 m²
opbergruimte 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep

buiten (b x d x h) 1017 x 850 x 2010 1330 x 850 x 2010 1955 x 850 x 2010 2580 x 850 x 2010
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1616 W / 230 V 1799 W / 230 V 2109 W / 230 V 3066 W / 230 V
koelvermogen 1448 W / VT -10 °C 1928 W / VT -10 °C 2360 W / VT -10 °C 3856 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 449A / 1200 g R 449A / 1400 g R 449A / 1700 g R 449A / 2600 g
energieverbruik 21,7 kWh / 24u 24,1 kWh / 24u 28,1 kWh / 24u 41 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 305 kg / 265 kg 340 kg / 290 kg 430 kg / 370 kg 545 kg / 480 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating
binnenkant wit

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 22.

• stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
• versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 

versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten 
versie H1: temperatuurklasse H1 voor het koelen van bijv. groente en fruit

• verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant
• binnenkant wit
• kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw
• zijgedeeltes met thermo-panoramaglas in een lichtgrijs kunststofprofiel, telkens 40 mm breed
• heldere led-frameverlichting (standaardkleur: wit)
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar (veldlast: 160 kg/m²)  

en bodemschap 620 mm diep
• prijsrail 40 mm per legbord 

 
Let op: 
op aanvraag ook in een centraal gekoelde uitvoering leverbaar. 
 
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar  
Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs. 
 
De serie LG TWIST is prima met de serie ECO TWIST te combineren. 
 
Vanwege de hoge aansluitwaarde is bij de versie 2500 een industriële stekker vereist.  
Het apparaat wordt zonder deze stekker geleverd.

LG TWIST 937 LG TWIST 1250 LG TWIST 1875 LG TWIST 2500
stekkerklaar, aggregaat en panoramazijgedeeltes 

4 verstelbare legborden en bodemschap
temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), decorlijsten: wit

artikelnr. 4547013441 4547013451 4547013461 4547013471
verkoopprijs € 4.243,00 € 4.498,00 € 5.078,00 € 6.497,00

BESTELINFORMATIE M2

artikelnr. 4547013442 4547013452 4547013462 4547013472
verkoopprijs € 4.416,00 € 4.695,00 € 5.348,00 € 6.749,00

BESTELINFORMATIE M1

artikelnr. 4547013443 4547013453 4547013463 4547013473
verkoopprijs € 4.198,00 € 4.412,00 € 4.999,00 € 6.462,00

BESTELINFORMATIE H1
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Wandkoeling serie ECO TWIST - stekkerklaar of centraal gekoeld
Diepte: 850 mm 
met 2 tot 4 draaideuren en zijpanelen met panoramaglas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

bruto inhoud 1079 l 1619 l 2158 l 1079 l 1619 l 2158 l
opbergruimte 1,59 m² 2,38 m² 3,18 m² 1,59 m² 2,38 m² 3,18 m²
opbergruimte 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep

buiten (b x d) 1330 x 850 1955 x 850 2580 x 850 1330 x 850 1955 x 850 2580 x 850
buiten (h) 2010

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 704 W / 
230 V

1098 W / 
230 V

1251 W / 
230 V

koelvermogen 1058 W / 
VT -10 °C

1448 W / 
VT -10 °C

1928 W / 
VT -10 °C

1090 W / 
VT -10 °C

1642 W / 
VT -10 °C

2180 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 449A / 
500 g

R 449A / 
1200 g

R 449A / 
1600 g expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

of R 404A

energieverbruik 10,7 kWh / 
24u

16,7 kWh / 
24u

18,9 kWh / 
24u

geluidsniveau 52 dB 52 dB 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto

295 kg / 
275 kg

450 kg / 
425 kg

570 kg / 
535 kg

290 kg / 
270 kg

375 kg / 
350 kg

475 kg / 
440 kg

GEWICHT

buitenkant lijsten en zijgedeeltes met RVS-effectlak, gelijk aan RAL 9006
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

• stekkerklare of centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
• versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 

versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
• lijsten en zijgedeeltes buitenkant met RVS-effectlak, gelijk aan RAL 9006
• binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• kanaliseerbaar
• zijgedeeltes met thermo-panoramaglas in een lichtgrijs kunststofprofiel, telkens 40 mm breed
• 2 tot 4 gemakkelijk sluitende draaideuren
• heldere led-frameverlichting (standaardkleur: wit)
• elektronische ECO-besturing, op de bovenlijst gemonteerd,  

naar wens ook zonder meerkosten aan de binnenkant gemonteerd leverbaar
• automatische ontdooiing
• ECO TWIST 1250-M / 1875-M / 2500-M: dooiwaterverdamping
• ECO TWIST 1250-O / 1875-O / 2500-O: lokale dooiwaterafvoer vereist
• standaard met 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar (veldlast: 160 kg/m²),  

kunststofprijsrail per legbord en bodemschap 620 mm diep 
 
Let op:  
energiebesparende uitvoering met een circulatiesysteem met hoog vermogen, met tot 65% energiebesparing in 
vergelijking met het traditionele model (meting volgens EN 23953-1). 

ECO TWIST M1 
voor het koelen van vlees

ECO TWIST M2 (variant) 
met tot 65% energiebesparing  

in vergelijking met het traditionele model 
meting volgens EN 23953-1

ECO TWIST 
1250-M M1

ECO TWIST 
1875-M M1

ECO TWIST 
2500-M M1

ECO TWIST 
1250-O M1

ECO TWIST 
1875-O M1

ECO TWIST 
2500-O M1

stekkerklaar centraal gekoeld
Panorama-zijkante, 4 verstelbare legborden en bodemschap

2 draaideuren 3 draaideuren 4 draaideuren 2 draaideuren 3 draaideuren 4 draaideuren
temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit, met verlichting speciaal voor vleesproducten

artikelnr. 4546391251 4546391901 4546392501 4547391251 4547391901 4547392501
verkoopprijs € 5.862,00 € 6.999,00 € 8.939,00 € 5.454,00 € 6.589,00 € 8.034,00

BESTELINFORMATIE M1

artikelnr. 4546391252 4546391902 4546392502 4547391252 4547391902 4547392502
verkoopprijs € 5.498,00 € 6.562,00 € 8.498,00 € 5.096,00 € 6.163,00 € 7.598,00

BESTELINFORMATIE M2

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 22.
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TOEBEHOREN VOOR DE SERIES LG TWIST EN ECO TWIST
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

meerprijs voor schuifdeur 1250, voor ECO TWIST - - - - o - - o - - 454899006 356,00
meerprijs voor schuifdeur 1875, voor ECO TWIST - - - - - o - - o - 454899007 370,00
meerprijs voor schuifdeur 2500, voor ECO TWIST - - - - - - o - - o 454899008 698,00
legborden, extra voor TWIST 1250 (1), voor TWIST 2500 (2) - o - o o - o o - o 454899010 79,00
legborden, extra voor TWIST 937 (1), voor TWIST 1875 (2) o - o - - o - - o - 454899009 73,00
elektrische dooiwaterschaal voor serie ECO TWIST - - - - o o o o o o 454WTWA0008 183,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 1250 - o - - - - - - - - 454899011 99,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 1875 - - o - - - - - - - 454899012 150,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 2500 - - - o - - - - - - 454899013 199,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 937 o - - - - - - - - - 454899084 92,00
kanaliseringsset (LG & ECO) o o o o - - - o o o 454899005 172,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1250 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - o - - - - - - - - 454899053 714,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1250 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - o - - - - - - - - 454899058 729,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1875 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - o - - - - - - - 454899060 1.401,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1875 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - o - - - - - - - 454899054 1.252,00
ledverlichting T5 voor TWIST 2500 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - - o - - - - - - 454899061 1.675,00
ledverlichting T5 voor TWIST 2500 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - - o - - - - - - 454899057 1.457,00
middenwand met 2 spiegels (LG en ECO), 40 mm breed o o o o o o o o o o 454899003 567,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 937 o - - - - - - - - - 454899080 76,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 1250 - o - - - - - - - - 454899081 98,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 1875 - - o - - - - - - - 454899082 149,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 2500 - - - o - - - - - - 454899083 193,00
zijgedeelte met panoramaglas, links LG Twist, 40 mm breed o o o o - - - - - - 454899380 475,00
zijgedeelte met panoramaglas, rechts LG Twist, 40 mm breed o o o o - - - - - - 454899379 475,00
zijwand met panoramaglas links met ledverlichting (LG en ECO), 40 mm breed o o o o o o o o o o 454899002 488,00
zijwand met panoramaglas rechts met ledverlichting (LG en ECO), 40 mm breed o o o o o o o o o o 454899001 488,00
zijwand links met spiegel en ledverlichting (LG en ECO), 40 mm breed o o o o o o o o o o 454899089 749,00
zijwand rechts met spiegel en ledverlichting (LG en ECO), 40 mm breed o o o o o o o o o o 454899088 749,00
scheidingsroosters voor bodemschap, gerilsaneerd o o o o - - - - - - 454899015 17,00
scheidingsrooster, verticaal, gerilsaneerd, voor 1 x legbord o o o o - - - - - - 454899014 16,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, voor 1 x legbord o o o o - - - - - - 454899085 17,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30,  
voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2) - o - o - - - - - - 454899023 28,00

productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30,  
voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2) o - o - - - - - - - 454899022 27,00

productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 40,  
voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2) - o - o - - - - - - 454899087 34,00

productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 40,  
voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2) o - o - - - - - - - 454899086 32,00

productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50,  
voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2) - o - o - - - - - - 454899025 34,00

productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50,  
voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2) o - o - - - - - - - 454899024 32,00

productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 60,  
voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2) - o - o - - - - - - 454899027 35,00

productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 60,  
voor 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2) o - o - - - - - - - 454899026 33,00

productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 30,  
voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2) - o - o - - - - - - 454899017 23,00

productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 50,  
voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2) - o - o - - - - - - 454899019 25,00

productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 50,  
voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2) o - o - - - - - - - 454899018 23,00

productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 80,  
voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2) - o - o - - - - - - 454899021 26,00

productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 80,  
voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2) o - o - - - - - - - 454899020 25,00

productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 30,  
voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2) o - o - - - - - - - 454899016 21,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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CORAL 1250
Uitvoering in speciale kleur

(op aanvraag)

Wandkoeling CORAL 1250

• stekkerklare wandkoeling met circulatiekoelings
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van melkproducten en worstwaren etc.
• buitenkant verzinkt plaatstaal met poedercoating
• binnenkant wit 
• zijgedeeltes met thermo-panoramaglas in een lichtgrijs kunststofprofiel, telkens 40 mm breed
• heldere led-verlichting in de kap onder de bovenste behuizing, apart te schakelen
• elektronische besturing, digitale weergave
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar (veldlast: 160 kg/m²) en  

1 bodemschap 620 mm diep
• kunststofprijsrail 40 mm per legbord  

 
Let op: 
frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.  
Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

stekkerklaar, met panoramische zijgedeeltes 
4 verstelbare legborden en bodemschap

CORAL 1250
stekkerklaar, met panoramische zijgedeeltes 

4 verstelbare legborden en bodemschap
temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), frontlijsten: wit

opbergruimte 1,90 m²

opbergruimte 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
1 bodemschap 620 diep

buiten (b x d x h) 1330 x 850 x 2000
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 2041 W / 230 V
koelvermogen 3404 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 150 + 150 g
energieverbruik 26,88 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 340 kg / 290 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met poedercoating
binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 454801250
verkoopprijs € 5.748,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
Bodemrooster (set), verstelbaar 4548992005 100,00
led etageverlichting T5, voor 4 etages, kleur: wit 4548992003 596,00
rolgordijn, handbediend 4548992004 91,00
panoramische zijgedeelte links 4548992002 426,00
panoramische zijgedeelte rechts 4548992001 426,00
productstopper voor etage, geplastificeerd, b x h  in mm: 1250 x 30 4548992009 22,00
productstopper voor etage, plexiglas, b x h  in mm: 1250 x 30 4548992010 28,00
productstopper voor bodemschap, geplastificeerd, d x h in mm: 600 x 200 4548992006 17,00
productstopper voor etage, geplastificeerd, d in mm: 450 4548992007 16,00
productstopper voor etage, plexiglas, d in mm: 450 4548992008 17,00
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ALASKA 71 VBN SLIM GREEN SG

Wandkoeling serie ALASKA VBN SLIM GREEN - stekkerklaar

• stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte, omschakelbaar naar  

temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 
• buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
• binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• SG: met geïsoleerde schuifdeuren
• DR: met geïsoleerde draaideuren
• kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw af fabriek aanpasbaar
• rambescherming van pvc aan de voorkant
• heldere led-verlichting in de kap onder de bovenste behuizing, apart te schakelen
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• standaard 5 legborden, 450 mm diep, in hoogte en hellingsgraad verstelbaar,  

luchtgeleidende prijsrail per legbord, 1 bodemschap 385 mm diep 
1 bodemschap 620 mm diep 
 
De serie ALASKA SLIM GREEN is door www.topten.eu voor zijn hoge energie-efficiëntie bekroond. 
 
Aanwijzing:  
de maataanduidingen gelden alleen voor de basismodellen van de ALASKA-SLIM. Let op: de afmetingen van de 
apparaten variëren afhankelijk van de toebehoren. 
 
Voor ventilatie en ontluchting moet een wandafstand van 100 tot 150 mm worden aangehouden. 
 
Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank 
aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Geef dit aan bij 
uw bestelling. Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.  
 
De modellen zijn ook verkrijgbaar met een inbouwdiepte van 790 mm. Neem contact met ons op voor meer informatie.

met schuifdeuren, 5 verstelbare etages en bodemschap 
zijpanelen met aluminium frame
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ALASKA 71 VBN
SLIM GREEN SG

ALASKA 100 VBN
SLIM GREEN SG

ALASKA 120 VBN
SLIM GREEN SG

ALASKA 71 VBN
SLIM GREEN DR

ALASKA 100 VBN
SLIM GREEN DR

ALASKA 120 VBN
SLIM GREEN DR

met schuifdeuren, 5 verstelbare etages en bodemschap, 
zijpanelen, met aluminium frame

met draaideuren, 5 verstelbare etages en bodemschap, 
zijpanelen, met aluminium frame

stekkerklaar

buiten (b x d x h) 710 x 635 x 2095 960 x 635 x 2095 1250 x 635 x 2095 710 x 635 x 2095 960 x 635 x 2095 1250 x 635 x 2095
binnen (b x d x h) 646 x 445 x 1475 896 x 445 x 1475 1186 x 445 x 1475 646 x 445 x 1475 896 x 445 x 1475 1186 x 445 x 1475

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 502 W / 230 V 686 W / 230 V 852 W / 230 V 502 W / 230 V 686 W / 230 V 852 W / 230 V
koelvermogen 699 W / VT -10 °C 964 W / VT -10 °C 1149 W / VT -10 °C 699 W / VT -10 °C 964 W / VT -10 °C 1149 W / VT -10 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid R 290 / 115 g R 290 / 130 g R 290 / 150 g R 290 / 115 g R 290 / 130 g R 290 / 150 g

energieverbruik 6,5 kWh / 24u 7,6 kWh / 24u 8,9 kWh / 24u 6,9 kWh / 24u 8,0 kWh / 24u 9,4 kWh / 24u
geluidsniveau 60 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

Gewicht netto 168 kg 198 kg 231 kg 168 kg 198 kg 231 kg
GEWICHT

buitenkant wit geplastificeerde plaatstaal  met aluminium frame
binnenkant wit geplastificeerde plaatstaal 

BEHUIZING

artikelnr. 4186350712 4186351002 4186351202 4186350713 4186351003 4186351203
verkoopprijs € 4.645,00 € 5.706,00 € 6.246,00 € 4.723,00 € 5.943,00 € 6.512,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
verlichting "naturel", per legbord voor ALASKA 100 41860050054200 176,00
verlichting "naturel", per legbord voor ALASKA 120 41860050049200 199,00
verlichting "naturel", per legbord voor ALASKA 71 41860050054300 142,00
verlichting "wit", per legbord voor ALASKA 100 41860050054000 176,00
verlichting "wit", per legbord voor ALASKA 120 41860050049100 199,00
verlichting "wit", per legbord voor ALASKA 71 41860050054100 142,00
elektrische dooiwaterverdamping voor stekkerklare apparaten 41860050050300 246,00
flessenglijbanen SLIM GREEN 100, 10 onderverdelers 
A.u.b. bij de bestelling aangeven of het de versie voor blikjes of flessen is 41860050055900 329,00

flessenglijbanen SLIM GREEN 120, 12 Onderverdelers
geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is 41860050050100 572,00

flessenglijbanen SLIM GREEN 71, 9 Onderverdelers
geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is 41860050056000 255,00

glazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 100 41860050056300 54,00
glazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 120 41860050050500 54,00
glazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 71 41860050056400 55,00
led etageverlichting, wit, (1 legbord), voor ALASKA 100 en 180 (2 stuks) 41860050054400 176,00
led etageverlichting, wit, (1 legbord), voor ALASKA 120, 240 (2 stuks) en 360 (3 stuks) 41860050049300 199,00
led etageverlichting, wit, (1 legbord), voor ALASKA 71 41860050054500 142,00
plexiglasglazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 100 41860050056500 31,00
plexiglasglazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 120 41860050050600 36,00
plexiglasglazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 71 41860050056600 26,00
aanvullende elektrische dooiwaterverdamping voor stekkerklare apparaten 418A009000 246,00

Wandkoeling serie ALASKA VBN SLIM GREEN - stekkerklaar
met schuifdeuren, 5 verstelbare etages en bodemschap 
zijpanelen met aluminium frame

brutto inhoud 286 l 398 l 527 l 286 l 398 l 527 l
opbergruimte 0,57 m² 0,74 m² 1,12 m² 0,57 m² 0,74 m² 1,12 m²
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SAPPHIRE 1250

SAPPHIRE 2500 speciale uitvoering met donkere 
buiten- en zijpanelen en donker interieur

Wandkoeling serie SAPPHIRE

• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 
• buiten- en zijpanelen in RVS-effectlak, vergelijkbaar met RAL 9006
• binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal 
• kanaliseerbaar
• zijgedeeltes met thermo-panoramaglas in een lichtgrijs kunststofprofiel, telkens 40 mm breed
• afhankelijk van model met 2 tot 4 gemakkelijk sluitende draaideuren
• energiebesparende led-verlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst en verticaal aan de zijpanelen
• elektronische besturing
• automatische dooiwaterverdamping, ontdooiing met heet gas
• standaard met 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar en  

1 bodemschap 620 mm diep

Diepte: 850 mm 
met 2 tot 4 draaideuren en panoramische zijgedeeltes, 4 verstelbare legborden en bodemschap

SAPPHIRE 1250 SAPPHIRE 1875 SAPPHIRE 2500
stekkerklaar, 2 draaideuren stekkerklaar, 3 draaideuren stekkerklaar, 4 draaideuren

panoramische zijgedeeltes 4 verstelbare legborden en bodemschap

opbergruimte 1,59 m² 2,38 m² 3,18 m²
opbergruimte 4 legborden, diepte: 450 mm, in hoogte en schuinte verstelbaar, 1 bodemschap, diepte: 620 mm

buiten (b x d x h) 1330 x 850 x 2010 1955 x 850 x 2010 2580 x 850 x 2010
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 483 W / 230 V 681 W / 230 V 966 W / 230 V
koelvermogen 967 W / VT -10 °C 1340 W / VT -10 °C 1934 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 130 g R 290 / 150 g R 290 / 2 x 130 g
energieverbruik 3,3 kWh / 24u 4,7 kWh / 24u 6,6 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 315 kg / 290 kg 400 kg / 370 kg 520 kg / 480 kg
GEWICHT

buiten buiten- en zijpanelen in RVS-effectlak, vergelijkbaar met RAL 9006
innen wit geplastificeerd plaatstaal 

BEHUIZING

artikelnr. 454950010 454950020 454950030
verkoopprijs € 6.199,00 € 7.420,00 € 9.667,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
schuifdeurenset, voor model SAPPHIRE 1250 4548991001 348,00
schuifdeurenset, voor model SAPPHIRE 1875 4548991002 370,00
schuifdeurenset, voor model SAPPHIRE 2500 4548991003 693,00
scheidingsrooster voor bodemschap, geplastificeerd, d x h in mm: 600 x 200 4548991007 17,00
scheidingsrooster voor schap, geplastificeerd, diepte in mm: 450 4548991008 15,00
scheidingsrooster voor schap, plexiglas, diepte in mm: 450 4548991009 17,00
verstelbaar bodemrooster, voor model SAPPHIRE 1250 4548991004 102,00
verstelbaar bodemrooster, voor model SAPPHIRE 1875 4548991005 153,00
verstelbaar bodemrooster, voor model SAPPHIRE 2500 4548991006 206,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 1250 x 30 4548991011 23,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 1250 x 50 4548991013 24,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 1250 x 80 4548991015 26,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 937 x 30 4548991010 21,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 937 x 50 4548991012 23,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 937 x 80 4548991014 24,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 1250 x 30 4548991017 28,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 1250 x 40 4548991019 33,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 1250 x 50 4548991021 35,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 1250 x 60 4548991023 37,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 937 x 30 4548991016 27,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 937 x 40 4548991018 32,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 937 x 50 4548991020 33,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 937 x 60 4548991022 36,00
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Wandkoeling serie ARGUS-M MP - stekkerklaar

• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006, bovenlijst in het wit, RAL 9016
• binnenkant wit
• geschikt voor aanbouw
• panoramische zijgedeeltes van polystyreen met thermoglas
• heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de aluminium deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping, als optie een extra elektrische verwarming voor het ontdooien
• standaard met 4 legborden, d in mm: 450, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar 

en bodemschap, d in mm: 550 en aluminium prijsrails
• koelsysteem met verdamper met groot oppervlak 

 
Let op: 
temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte (0 tot +4°C) optioneel leverbaar. 
 
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.  

Diepte: 875 mm 
met 4 verstelbare legborden en bodemschap

ARGUS 
100-M MP

ARGUS 
135-M MP

ARGUS 
200-M MP

ARGUS 
260-M MP

stekkerklaar, 4 verstellbare etages en bodemschap, inkl. zijkanten
Frontblende: RAL 9016 (wit)

opbergruimte 2,20 m² 2,94 m² 4,41 m² 5,88 m²
opbergruimte 4 legborden, diepte: 450 mm, in hoogte en schuinte verstelbaar, 1 bodemschap, diepte: 550 mm

buiten (b x d x h) 1017 x 875 x 2010 1330 x 875 x 2010 1955 x 875 x 2010 2580 x 875 x 2010
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1711 W / 230 V 1902 W / 230 V 3444 W / 230 V 3804 W / 230 V
koelvermogen 1542 W / VT -10 °C 2058 W / VT -10 °C 3084 W / VT -10 °C 4116 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 775 g R 404A / 1150 g R 404A / 2 x 775 g R 404A / 2 x 900 g
energieverbruik 17,1 kWh / 24u 19,0 kWh / 24u 34,4 kWh / 24u 38,0 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 220 kg / 190 kg 256 kg / 225 kg 355 kg / 300 kg 518 kg / 460 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006
bovenlijst in het wit, RAL 9016

binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 4597210081 4597210101 4597210121 4597210141
verkoopprijs € 4.831,00 € 5.660,00 € 6.995,00 € 8.642,00

BESTELINFORMATIE

SONDERZUBEHÖR
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 30.

ARGUS 200-M MP

ARGUS 260 M-MP

kleurvarianten voor lijst
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Wandkoeling serie ARGUS-O MP - centraal gekoeld
Diepte: 875 mm 
met 4 verstelbare legborden en een bodemschap

ARGUS 
100-O MP

ARGUS 
135-O MP

ARGUS 
200-O MP

ARGUS 
260-O MP

ARGUS 
375-O MP

centraal gekoeld, 4 verstelbare etages en bodemschap, incl. zijgedeeltes
frontlijst: RAL 9016 (wit)

netto inhoud 437 l 583 l 875 l 1166 l 1456 l
opbergruimte 2,20 m² 2,94 m² 4,41 m² 5,88 m² 8,81 m²
opbergruimte 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 550 mm diep

buiten (b x d) 1017 x 875 1330 x 875 1955 x 875 2580 x 875 3830 x 875
buiten (h) 2010

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

koelvermogen 1542 W / 
VT -10 °C

2058 W / 
VT -10 °C

3084 W / 
VT -10 °C

4116 W / 
VT -10 °C

6075 W / 
VT -10 °C

koudemiddel expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 220 kg / 190 kg 256 kg / 225 kg 355 kg / 300 kg 518 kg / 460 kg 640 kg / 378 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006, bovenlijst in het wit, RAL 9016
binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 4597210321 4597210341 4597210361 4597210381 4597210401
verkoopprijs € 3.317,00 € 3.796,00 € 4.629,00 € 5.850,00 € 7.027,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 30.

ARGUS 200-O MP

kleurvarianten voor lijst

ARGUS 260-O MP

• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006, bovenlijst in het wit, RAL 9016
• binnenkant wit
• geschikt voor aanbouw
• panoramische zijgedeeltes van polystyreen met thermoglas
• heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de aluminium deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display
• met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 452A
• los voorbedraad incl. aansluitkast en thermometer (zonder controlepaneel / speciale toebehoren 459697303)
• standaard met 4 legborden, d in mm: 450, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar  

en bodemschap, d in mm: 550 en aluminium prijsrails
• koelsysteem met verdamper met groot oppervlak 

 
Let op: 
temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte (0 tot +4°C) optioneel leverbaar.  
 
Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar 
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Wandkoeling serie ARGUS-M ECO - stekkerklaar
Diepte: 875 mm 
met deuren met isolatieglas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

ARGUS 135-M ECO ARGUS 200-M ECO ARGUS 260-M ECO
stekkerklaar, draaideuren, 4 verstelbare etages en bodemschap, incl. zijgedeeltes

frontlijst: RAL 9016 (wit)

netto inhoud 583 l 796 l 1062 l
opbergruimte 2,67 m² 4,01 m² 5,35 m²
opbergruimte 4 legborden, 400 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 535 mm diep

buiten (b x d x h) 1330 x 875 x 2030 1955 x 875 x 2030 2580 x 875 x 2030
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 692 W / 230 V 1254 W / 230 V 1384 W / 230 V
koelvermogen 1543 W / VT -10 °C 3086 W / VT -10 °C 3086 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 150 g R 290 / 2 x 150 g R 290 / 2 x 150 g
energieverbruik 8,8 kWh / 24a 14,7 kWh / 24a 17,2 kWh / 24a
geluidsniveau 53,3 dB 54,6 dB 55,1 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 365 kg / 330 kg 450 kg / 460 kg 500 kg / 570 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 
bovenlijst in het wit, RAL 9016

binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 4597210741 4597210761 4597210781
verkoopprijs € 6.748,00 € 10.057,00 € 12.645,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 30.

• stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006, bovenlijst in het wit, RAL 9016
• binnenkant wit
• te combineren met de serie ARGUS-MP
• panoramische zijgedeeltes van polystyreen met thermoglas
• deuren van thermoglas aan de zijde van de klanten om het energieverbruik te verminderen
• heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de aluminium deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping, als optie een extra elektrische verwarming voor het ontdooien
• koelsysteem met verdamper met groot oppervlak
• met elektrische ontdooiing (speciale toebehoren) ook geschikt voor temperatuurklasse M1 voor het koelen van  

bijv. verpakt vlees en worstwaren
• standaard met 4 legborden, d in mm: 400, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar  

en bodemschap, d in mm: 533 en aluminium prijsrails 
 
Let op: 
Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. 

ARGUS 200-M ECO met 3 draaideuren met 
isolatieglas bovenlijst in een speciale kleur 

rood, RAL 3020

kleurvarianten voor lijst 
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

Toebehoren
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ARTIKELNUMMER prijs (€)

verlichting voor 2 x etages voor ARGUS 100 (1) en 200 (2) o - o - o - o - - - - - 459648033 232,00
elektrisch controlepaneel, 230 V, nodig als centraal gekoelde modellen 
als losse apparaten worden opgesteld - - - - o o o o o - - - 459697303 318,00

elektrisch master-controlepaneel, 230 V, nodig als centraal gekoelde 
modellen in serie met een master/slave-functie worden opgesteld - - - - o o o o o - - - 459697305 419,00

elektrisch slave-controlepaneel, 230 V, nodig als centraal gekoelde 
modellen in serie met een master/slave-functie worden opgesteld - - - - o o o o o - - - 459697418 419,00

elektrische ontdooiing ARGUS 375 - - - - - - - - o - - - 459600644 235,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 250 - - - o - - - o - - - - 459600643 190,00
etageverlichting voor 2 x etages voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) - o - o - o - o - o - o 459648590 246,00
etageverlichting voor 3 x etages voor ARGUS 100 (1) en 200 (2) o - o - o - o - - - o - 459648036 289,00
etageverlichting voor 3 x etages voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) - o - o - o - o - o - o 459648591 308,00
etageverlichting voor 4 x etages voor ARGUS 100 (1) en 200 (2) o - o - o - o - - - o - 459648592 324,00
etageverlichting voor 4 x etages voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) - o - o - o - o - o o o 459648593 428,00
frontrooster voor prijsrail voor model 102 (1) en 196 (2) o - o - o - o - - - - - 459648222 22,00
frontrooster voor prijsrail voor model 135 (1) en 258 (2) - o - o - o - o - o o o 459648223 25,00
frontglas voor aluminium prijsrail voor model 102 (1) en 196 (2) o - o - o - o - - - - - 459648220 20,00
frontglas voor aluminium prijsrail voor model 135 (1) en 258 (2) - o - o - o - o - o o o 459648221 24,00
kanaliseringsset o o o o o o o o o o o o 459648015 100,00
rolgordijn voor model 258/ 260 - - - o - - - o - - - - 459017159 189,00
rolgordijn voor model Genius 2 H145-L100, af fabriek ingebouwd o - - - o - - - - - - - 459017156 106,00
rolgordijn voor model Genius 2 H145-L130, af fabriek ingebouwd - o - - - o - - - - - - 459017157 141,00
rolgordijn voor model Genius 2 H145-L200, af fabriek ingebouwd - - o - - - o - - - - - 459017158 179,00
legbord, RVS, voor ARGUS 100 (1) en 200 (2) 
(voor serie ECO op aanvraag) o - o - o - o - - - o - 459502918 245,00

legbord, RVS, voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) 
(voor serie ECO op aanvraag) - o - o - o - o - o - o 459502919 265,00

legbord, wit, voor ARGUS 100 (1) en 200 (2) 
(voor serie ECO op aanvraag) o - o - o - o - - - o - 459502914 63,00

legbord, wit, voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) 
(voor serie ECO op aanvraag) - o - o - o - o - o - o 459502912 63,00

onderstel op wielen voor ARGUS 100 o - - - o - - - - - - - 459648017 229,00
onderstel op wielen voor ARGUS 135 - o - - - o - - - o - - 459648018 245,00
onderstel op wielen voor model 196 - - o - - - o - - - o - 459648019 276,00
zijgedeelte links (standaard) met panoramaglas o o o o o o o o o o o o 459648023 361,00
zijgedeelte links met verspiegeld binnengedeelte, in plaats van de 
standaarduitvoering o o o o o o o o o o o o 459648092 478,00

zijgedeelte rechts (standaard) met panoramaglas o o o o o o o o o o o o 459648022 361,00
zijgedeelte rechts met verspiegeld binnengedeelte, in plaats van de 
standaarduitvoering o o o o o o o o o o o o 459648091 478,00

scheidingsroosters voor bodemschap, verticaal, gerilsaneerd o o o o o o o o o o o o 459648014 11,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, voor 1 x legbord, l in mm: 450 o o o o o o o o o o o o 459648024 82,00
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MINOR 2000 250-M SL/MT

Diepte: 885 mm 
met 4 verstelbare legborden en een bodemschap

MINOR 2000 
70-M SL/MT

MINOR 2000 
100-M SL/MT

MINOR 2000 
130-M SL/MT

MINOR 2000 
190-M SL/MT

MINOR 2000 
250-M SL/MT

stekkerklaar, aggregaat, met 4 verstelbare legborden en bodemschap, incl. zijgedeeltes
frontlijst: RAL 9016 (wit)

opbergruimte 1,42 m² 2,12 m² 2,82 m² 4,25 m² 5,64 m²
opbergruimte 4 legborden, 435 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 630 mm diep

buiten (b x d) 700 x 885 980 x 885 1268 x 885 1880 x 885 2456 x 885
buiten (h) 1940

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 930 W / 230 V 1000 W / 230 V 1240 W / 230 V 1570 W / 230 V 2600 W / 230 V

koelvermogen 1448 W / 
VT -10 °C

1927 W / 
VT -10 °C

2360 W / 
VT -10 °C

2990 W / 
VT -10 °C

4720 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 452A / 
650 g

R 452A / 
950 g

R 452A / 
1250 g

R 452A / 
1700 g

R 452A / 
2 x 1250 g

of R 404A
energieverbruik 16,3 kWh / 24u 20,6 kWh / 24u 23,0 kWh / 24u 34,3 kWh / 24u 54,1 kWh / 24u
geluidsniveau 54,7 dB 54,7 dB 57,5 dB 59,3 dB 61,4 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht
bruto / netto

190 kg / 
131 kg

230 kg / 
158 kg

210 - 273 kg / 
193 kg

285 - 345 kg / 
252 kg

365 - 435 kg / 
387 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 4596001201 4596000001 4596000051 4596000101 4596000151
verkoopprijs € 3.149,00 € 3.224,00 € 3.575,00 € 4.206,00 € 6.425,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 33.

MINOR 2000 70-M SL/MT

kleurvarianten voor lijst 

MINOR 2000 250-M SL/MT

Wandkoeling serie MINOR 2000 SL/MT - stekkerklaar

• stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016
• binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
• geschikt voor aanbouw
• zijgedeeltes van polystyreen met thermoglas
• heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de aluminium deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• met 4 legborden, 435 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, een aluminium prijsrail per 

legbord, bodemschap, 630 mm diep
• koelsysteem met verdamper met groot oppervlak 

 
Let op: 
temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. (+2 tot +4°C) optioneel 
leverbaar. 
 
Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.
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Diepte: 885 mm 
met 4 verstelbare legborden en een bodemschap

MINOR 2000 
100-O SL/MT

MINOR 2000 
130-O SL/MT

MINOR 2000 
190-O SL/MT

MINOR 2000 
250-O SL/MT

centraal gekoeld, 4 verstelbare legborden en bodemschap, incl. zijgedeeltes
frontlijst: RAL 9016 (wit)

opbergruimte 2,12 m² 2,82 m² 4,25 m² 5,64 m²
opbergruimte 4 legborden, 435 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 630 mm diep

buiten (b x d x h) 980 x 885 x 1940 1268 x 885 x 1940 1880 x 885 x 1940 2456 x 885 x 1940
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

koelvermogen 1927 W / VT -10 °C 2360 W / VT -10 °C 2990 W / VT -10 °C 4720 W / VT -10 °C
koudemiddel expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 230 kg / 149 kg 210-273 kg / 184 kg 285-345 kg / 239 kg 365-435 kg / 369 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 4596000201 4596000251 4596000301 4596000351
verkoopprijs € 2.558,00 € 2.773,00 € 3.397,00 € 4.344,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 33.

MINOR 2000 100-O SL/MT

kleurvarianten voor lijst 

MINOR 2000 250-O SL/MT

Wandkoeling serie MINOR 2000 SL/MT - centraal gekoeld

• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016
• binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• geschikt voor aanbouw
• zijgedeeltes van polystyreen met thermoglas
• heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de aluminium deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing met digitaal display
• dooiwaterafvoer voor lokale aansluiting, als optie elektrische verwarming voor het ontdooien (alleen af fabriek)
• met 4 legborden, 435 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, een aluminium prijsrail per 

legbord, bodemschap, 630 mm diep
• koelsysteem met verdamper met groot oppervlak 

 
Let op: 
temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. (+2 tot +4°C) optioneel 
leverbaar.  
 
Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. 
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE MINOR
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

verlichting voor 4 x etages voor MINOR 2000 100 (1) o o - - - - - - - 459600706 529,00
verlichting voor 4 x etages voor MINOR 2000 130 (1), voor MINOR 250 (2) - - o o - - o o - 459600707 557,00
verlichting voor 4 x etages voor MINOR 2000 190 (1) - - - - o o - - - 459600720 761,00
verlichting voor 4 x etages voor MINOR 2000 70 (1) - - - - - - - - o 459600774 359,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 100 o o - - - - - - - 459600640 134,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 130 - - o o - - - - - 459600641 150,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 190 - - - - o o - - - 459600642 165,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 250 - - - - - - o - - 459600643 190,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 70 - - - - - - - - o 459600639 107,00
rolgordijn, voor MINOR 2000 100 o o - - - - - - - 459017205 90,00
rolgordijn, voor MINOR 2000 130 - - o o - - - - - 459017206 103,00
rolgordijn, voor MINOR 2000 190 - - - - o o - - - 459017207 136,00
rolgordijn, voor MINOR 2000 250 - - - - - - o o - 459017208 89,00
rolgordijn, MINOR 2000 70 - - - - - - - - o 459017198 177,00
prijsrail, 900 mm o o - - o o - - - 459600750 8,00
prijsrail, 1200 mm - - - - - - o o - 459600751 9,00
legbord, wit, voor MINOR 2000 100 o o - - - - - - - 459376933 40,00
legbord, wit, voor MINOR 2000 190 - - - - o o - - - 459601054 82,00
legbord, wit, voor model 130 (1) of 250 (2) - - o o - - o o - 459376934 44,00
zijgedeelte links met panoramaglas (serie bij MINOR SL/MT en FV) o o o o o o o o o 459600400 307,00
zijgedeelte rechts met panoramaglas (serie bij MINOR SL/MT en FV) o o o o o o o o o 459600401 307,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 100 (1) o o - - - - - - - 459017426 17,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 130 (1), voor 250 (2) - - o o - - o o - 459017417 18,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 190 (1) - - - - o o - - - 459017427 26,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 70 (1) - - - - - - - - o 459600759 9,00
productstopper, plexiglas, voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 100 (1) en 190 (2) o o - - o o - - - 459377441 11,00
productstopper, plexiglas, voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 130 (1) en 250 (2) - - o o - - o o - 459370813 14,00
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EURO BALI M2

EURO BALI H1 voor het koelen van fruit

Wandkoeling serie EURO BALI - centraal gekoeld

• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
• versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 

versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten 
versie H1: temperatuurklasse H1 voor het koelen van bijv. groente en fruit

• verzinkt plaatstaal met witte poederlakcoating aan de buitenkant (GDR)
• binnenkant wit
• kanaliseerbaar
• diepte 890 mm, fronthoogte 385 mm, geschikt voor aanbouw
• standaard zijpanelen met glas, elk 40 mm breed, onderdeel van de levering
• heldere verlichting, T5 wit, in het plafondgedeelte onder de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display
• lokale dooiwaterafvoer vereist, automatische ontdooiing
• met voorgeïnstalleerd expansieventiel R449A
• M2 / M1: 4 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep 

H1: 3 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep en spiegel 
 
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere 
kleuren tegen meerprijs. 

Diepte: 890 mm 
met 4 verstelbare legborden en een bodemschap

EURO BALI 
890-2000 1250 

M2

EURO BALI 
890-2000 1875 

M2

EURO BALI 
890-2000 2500 

M2

EURO BALI 
890-2000 3750 

M2
centraal gekoeld, incl. standaardzijpanelen met glas, 

4 verstelbare legborden en een bodemschap,
temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), decorlijsten: wit

opbergruimte 2,18 m² 3,27 m² 4,36 m² 6,54 m²

opbergruimte 4 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
1 bodemschap, 620 mm diep

buiten (b x d x h) 1330 x 890 x 2000 1955 x 890 x 2000 2580 x 890 x 2000 3830 x 890 x 2000
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 212 W / 230 V 318 W / 230 V 424 W / 230 V 636 W / 230 V
koelvermogen 1670 W / VT -10 °C 2512 W / VT -10 °C 3353 W / VT -10 °C 5023 W / VT -10 °C
koudemiddel expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 1,8 kWh / 24u 2,7 kWh / 24u 3,6 kWh / 24u 5,4 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 375 kg / 325 kg 500 kg / 440 kg 615 kg / 550 kg 835 kg / 760 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met witte poederlakcoating (GDR)
binnenkant wit

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 36.

artikelnr. 4547014421 4547014431 4547014441 4547014451
verkoopprijs € 4.666,00 € 5.171,00 € 5.694,00 € 7.191,00

BESTELINFORMATIE M2

artikelnr. 4547014422 4547014432 4547014442 4547014452
verkoopprijs € 4.917,00 € 5.578,00 € 6.188,00 € 7.755,00

BESTELINFORMATIE M1

artikelnr. 4547014423 4547014433 4547014443 4547014453
verkoopprijs € 4.752,00 € 5.198,00 € 5.718,00 € 7.222,00

BESTELINFORMATIE H1
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Diepte: 890 mm 
afhankelijk van het model met 3 of 5 verstelbare legborden en een bodemschap

Wandkoeling serie EURO BALI-T met deuren - centraal gekoeld

EURO BALI
T 890-2000  
1250 M1

EURO BALI
T 890-2000  
1875 M1

EURO BALI
T 890-2000  
2500 M1

EURO BALI
T 890-2000  
3750 M1

centraal gekoeld, incl. dichte zijpanelen, 5 verstelbare legborden en bodemschap
2 draaideuren 3 draaideuren 4 draaideuren 6 draaideuren

temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit

opbergruimte 1,76 m² 2,64 m² 3,53 m² 5,29 m²
opbergruimte 5 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep

buiten (b x d x h) 1330 x 890 x 2000 1955 x 890 x 2000 2580 x 890 x 2000 3830 x 890 x 2000
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 240 W / 230 V 360 W / 230 V 636 W / 230 V 664 W / 230 V
koelvermogen 1145 W / VT -10 °C 1725 W / VT -10 °C 2291 W / VT -10 °C 3450 W / VT -10 °C
koudemiddel expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 1,8 kWh / 24u 2,7 kWh / 24u 3,6 kWh / 24u 5,4 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 415 kg / 365 kg 565 kg / 505 kg 685 kg / 620 kg 885 kg / 855 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met witte poederlakcoating (GDR)
binnenkant wit

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 36.

EURO BALI-T met energiebesparende 
glazen deuren

Speciale uitvoering EURO BALI-T in het zwart  
met Full-Vision deuren

• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
• versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 

versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten 
versie H1: temperatuurklasse H1 voor het koelen van bijv. groente en fruit temperatuurklasse M1 voor het koelen van 
bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten

• verzinkt plaatstaal met witte poederlakcoating aan de buitenkant (GDR)
• binnenkant wit
• kanaliseerbaar
• diepte 890 mm, fronthoogte 392 mm, geschikt voor aanbouw
• deuren van thermoglas aan de zijde van de klanten om het energieverbruik te verminderen
• dichte zijpanelen, elk 40 mm breed, onderdeel van de levering
• heldere verlichting, T5 wit, in het plafondgedeelte onder de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display, afgeschermd op de bovenlijst gemonteerd
• lokale dooiwaterafvoer vereist, automatische ontdooiing door compressorstop
• met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 449A 
• M2 / M1: 5 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep 

H1: 3 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep en spiegel 
 
Let op:  
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere 
kleuren tegen meerprijs.

artikelnr. 4547014501 4547014511 4547014521 4547014531
verkoopprijs € 6.626,00 € 7.949,00 € 9.191,00 € 12.030,00

BESTELINFORMATIE M1

artikelnr. 4547014502 4547014512 4547014522 4547014532
verkoopprijs € 6.385,00 € 7.557,00 € 8.722,00 € 11.487,00

BESTELINFORMATIE M2

artikelnr. 4547014503 4547014513 4547014523 4547014533
verkoopprijs € 6.392,00 € 7.452,00 € 8.598,00 € 11.233,00

BESTELINFORMATIE H1
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR DE SERIES EURO BALI EN EURO BALI-T
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

verlichting T5, 1250 M1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - - o - - - 454899602 1.024,00
verlichting T5, 1250 M2 / H1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - - o - - - 454899598 883,00
verlichting T5, 1875 M1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - - - o - - 454899603 1.784,00
verlichting T5, 1875 M2 / H1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - - - o - - 454899599 1.578,00
verlichting T5, 2500 M1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - - - - o - 454899604 2.044,00
verlichting T5, 2500 M2 / H1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - - - - o - 454899600 1.763,00
verlichting T5, 3750 M1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - - - - - o 454899605 3.063,00
verlichting T5, 3750 M2 / H1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - - - - - o 454899601 2.642,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor BALI 1250 o - - - o - - - 454899260 103,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor BALI 1875 - o - - - o - - 454899261 152,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor BALI 2500 - - o - - - o - 454899262 205,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor BALI 3750 - - - o - - - o 454899263 284,00
ledverlichting T5 voor BALI 1250 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk o - - - - - - - 454899594 857,00
ledverlichting T5 voor BALI 1250 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk o - - - - - - - 454899590 746,00
ledverlichting T5 voor BALI 1875 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - o - - - - - - 454899595 1.490,00
ledverlichting T5 voor BALI 1875 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - o - - - - - - 454899591 1.336,00
ledverlichting T5 voor BALI 2500 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - o - - - - - 454899596 1.707,00
ledverlichting T5 voor BALI 2500 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - o - - - - - 454899592 1.488,00
ledverlichting T5 voor BALI 3750 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - - o - - - - 454899597 2.558,00
ledverlichting T5 voor BALI 3750 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - - o - - - - 454899593 2.230,00
rolgordijn, handbediend, voor BALI 1250 o - - - o - - - 454899256 97,00
rolgordijn, handbediend, voor BALI 1875 - o - - - o - - 454899257 147,00
rolgordijn, handbediend, voor BALI 2500 - - o - - - o - 454899258 190,00
rolgordijn, handbediend, voor BALI 3750 - - - o - - - o 454899259 306,00
zijgedeelte met panoramaglas, links, b x h in mm: 40 x 2000 - - - - o o o o 454899252 708,00
zijgedeelte met panoramaglas, rechts, b x h in mm: 40 x 2000 - - - - o o o o 454899255 708,00
zijgedeelte links, b x h in mm: 40 x 2000, dicht - - - - o o o o 454899248 581,00
zijgedeelte rechts, b x h in mm: 40 x 2000, dicht - - - - o o o o 454899249 581,00
standaardzijgedeelte, links, b in mm: 40 o o o o - - - - 454899626 324,00
standaardzijgedeelte, rechts, b in mm: 40 o o o o - - - - 454899627 324,00
besturing, Full-System Dixell voor EURO BALI 
Als toebehoren nodig bij het kanaliseren van meer apparaten.  
De Full-System-besturing kan als masterbesturing worden gebruikt.

o o o o o o o o 454899431 408,00

scheidingsroosters voor bodemschap, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 200 o o o o o o o o 454899264 17,00
scheidingsrooster, verticaal, wit gerilsaneerd, voor 1 x legbord, h in mm: 150 o o o o o o o o 454899277 16,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, voor 1 x legbord, h in mm: 90 o o o o o o o o 454899278 17,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30, voor  1250 (1), 2500 (2), 3750 (3) o - o o o - o o 454899272 29,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30, voor 1875 (2) - o - - - o - - 454899271 27,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3) o - o o o - o o 454899274 35,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50, voor 1875 (2) - o - - - o - - 454899273 34,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 80, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3) o - o o o - o o 454899276 39,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 80, voor 1875 (2) - o - - - o - - 454899275 37,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 30, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3) o - o o o - o o 454899266 23,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 30, voor 1875 (2) - o - - - o - - 454899265 21,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 50, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3) o - o o o - o o 454899268 24,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 50, voor 1875 (2) - o - - - o - - 454899267 23,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 80, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3) o - o o o - o o 454899270 26,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 80, voor 1875 (2) - o - - - o - - 454899269 24,00
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EURO PUKET M2
uitvoering in speciale kleur zwart

(op aanvraag)

EURO PUKET FV met schuingeplaatst spiegel
uitvoering in speciale kleur zwart

(op aanvraag)

Wandkoeling serie EURO PUKET PLUG-IN - stekkerklaar

• stekkerklaar, centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling 
versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 
versie FV: temperatuurklasse H1 voor het koelen van verpakte groenten en fruit 
versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten

• verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant, binnenkant wit
• 710 mm diepte, 310 mm hoogte, aanbouw, geschikt voor aanbouw
• machinevak met deksel
• zijgedeeltes met thermo-panoramaglas voor maximaal zicht op de producten, telkens 50 mm breed
• versie M2: deuren van thermoglas aan de zijde van de bediening, versie FV: open aan de zijde van de klant
• led-verlichting in het bovengedeelte, versie M2: aanvullend in het frame (standard kleurtoon: wit)
• elektronische besturing, digitale thermometer
• automatische ontdooiing
• versie M2: dooiwaterverdamping op heetgasbasis in het bovengedeelte (dooiwater verzamelt zich onder het bodem-

schap in een schaal en wordt in het machinevak gepompt). 
versie FV: dooiwaterschaal zonder automatische verdamping onder bodemschap, handmatige dooiwaterafvoer of met 
pompset (speciale toebehoren) lokale dooiwaterafvoer vereist

• 1 bodemschap, d in mm: 440
• standaard afhankelijk van model 3 of 5 legborden, d in mm: 400, in hoogte en schuinte verstelbaar
• versie FV: schuin geplaatst spiegel in bovengedeelte boven de producten 

 
Let op: 
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere 
kleuren tegen meerprijs. Alternatieve versie met expansieventiel voor R 449A is op aanvraag verkrijgbaar.

Diepte: 710 mm 
met panorama zijpanelen, 3 of 5 verstelbare legborden en een bodemschap

EURO PUKET 
710-2270 
M2-1250

EURO PUKET 
710-2270 
M2-1875

EURO PUKET 
710-2270 
M2-2500

EURO PUKET 
FV 710-2270 

H1-1250

EURO PUKET 
FV 710-2270 

H1-1875
stekkerklaar met panorama zijpanelen,  

5 verstelbare legborden en een bodemschap
stekkerklaar met panorama  

zijpanelen, 3 verstelbare legborden en 
een bodemschap

opbergruimte 2,72 m² 3,52 m² 4,32 m² 3,21 m² 4,28 m²

opbergruimte
5 legborden, 400 mm diep,  

in hoogte en schuinte verstelbaar
3 legborden, 400 mm diep,  

in hoogte en schuinte verstelbaar
1 bodemschap, 440 mm diep

buiten (b x d) 1350 x 710 1975 x 710 2600 x 710 1350 x 710 1975 x 710
buiten (h) 2270

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 885 W / 230 V 1729 W / 230 V 2048 W / 230 V 1278 W / 230 V 1851 W / 230 V

koelvermogen 1214 W / 
VT -10 °C

1506 W / 
VT -10 °C

1995 W / 
VT -10 °C

2089 W / 
VT -10 °C

2695 W / 
VT -10 °C

koudemiddel R 449A / 
600 g

R 449A / 
1200 g

R 449A / 
2100 g

R 449A / 
1200 g

R 449A / 
1500 g

energieverbruik 11,63 kWh /  24u 11,82 kWh /  24u 16,57 kWh /  24u 21,14 kWh /  24u 29,17 kWh /  24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C  
bij 25 °C OT en 60 % RV

+6 tot +8 °C 
bij 25 °C OT en 60 % RV

klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht
bruto / netto 555 kg / 494 kg 295 kg / 275 kg 930 kg / 855 kg 415 kg / 365 kg 555 kg / 494 kg

GEWICHTS

buitenkant verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating
binnenkant wit

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pagina 8 / 38.

EURO PUKET 
710-2270 
M2-1250

EURO PUKET 
710-2270 
M2-1875

EURO PUKET 
710-2270 
M2-2500

EURO PUKET 
FV 710-2270 

H1-1250

EURO PUKET 
FV 710-2270 

H1-1875
draaideuren, 5 verstelbare legborden 3 verstelbare legborden, spiegel
temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C) temperatuurklasse H1 (+6 tot +8 °C)

stekkerklaar met panorama zijpanelen en bodemschap, decorlijsten: wit

artikelnr. 4548014291 4548014301 4548014311 4548014353 4548014363
verkoopprijs € 7.960,00 € 9.755,00 € 11.164,00 € 7.309,00 € 8.139,00

BESTELINFORMATIE M2

artikelnr. 4548014292 4548014302 4548014312
verkoopprijs € 7.987,00 € 9.778,00 € 11.182,00

BESTELINFORMATIE M1

BESTELINFORMATIE H1
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TOEBEHOREN VOOR DE SERIE EURO PUKET PLUGIN
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

bodemrooster(Satz), voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 o - - o - 4548993027 111,00
bodemrooster(Satz), voor EURO PUKET PLUG-IN 1875 - o - - o 4548993028 126,00
bodemrooster(Satz), voor EURO PUKET PLUG-IN 2500 - - o - - 4548993029 206,00
led etageverlichting T5 voor 3 etages, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 - - - o - 4548993016 456,00
led etageverlichting T5 voor 3 etages, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875 - - - - o 4548993017 821,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: rose, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 o - - - - 4548993021 869,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: rose, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875 - o - - - 4548993022 1.529,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: rose, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500 - - o - - 4548993023 1.738,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 o - - - - 4548993018 723,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875 - o - - - 4548993019 1.300,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500 - - o - - 4548993020 1.447,00
rolgordijn, handmatige bediening voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 - - - o - 4548993014 142,00
rolgordijn, handmatige bediening voor EURO PUKET PLUG-IN 1875 - - - - o 4548993015 147,00
pompset (alleen noodzakelijke bij aparaten zonder deuren) - - - o o 4548993035 269,00
schuifdeuren, in plaats van draaideuren, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 o - - - - 4548993024 314,00
schuifdeuren, in plaats van draaideuren, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875 - o - - - 4548993025 334,00
schuifdeuren, in plaats van draaideuren, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500 - - o - - 4548993026 653,00
stootlijst onderkant, RVS, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 o - - o - 4548993001 193,00
stootlijst onderkant, RVS, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875 - o - - o 4548993002 255,00
stootlijst onderkant, RVS, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500 - - o - - 4548993003 295,00
stootlijst onderkante, RVS, voor Serie EURO PUKET PLUGIN o o o o o 4548993004 184,00
verticale led deurverlichting, kleurtoon: rose, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 / 1875 o o - - - 4548993033 438,00
verticale led deurverlichting, kleurtoon: rose, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500 - - o - - 4548993034 607,00
verticale led deurverlichting, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 / 1875 o o - - - 4548993031 386,00
verticale led deurverlichting, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500 - - o - - 4548993032 546,00
productstopper, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 o - - o - 4548993008 22,00
productstopper, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875 - o - - o 4548993009 42,00
productstopper, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500 - - o - - 4548993010 45,00
productstopper, plexiglas, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 o - - o - 4548993011 28,00
productstopper, plexiglas, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875 - o - - o 4548993012 53,00
productstopper, plexiglas, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500 - - o - - 4548993013 55,00
scheiding tussen producten, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 90, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 o - - o - 4548993005 86,00
scheiding tussen producten, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 90, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875 - o - - o 4548993006 86,00
scheiding tussen producten, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 90, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500 - - o - - 4548993007 86,00
scheiding tussen producten, rechthoekig, h in mm: 200 o o o o o 4548993030 18,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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EURO PUKET M2

EURO PUKET H1 met schuin geplaatste spiegel

Wandkoeling serie Euro Puket - centraal gekoeld

• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling, 
versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 
versie FV: temperatuurklasse H1 voor het koelen van verpakte groenten en fruit 
versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten

• verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant, binnenkant wit
• diepte 950 mm, fronthoogte 300 mm, geschikt voor aanbouw
• zijgedeeltes met thermo-panoramaglas voor maximaal zicht op de producten, telkens 50 mm breed
• heldere verlichting met paraboolreflector voor optimale verlichting van de producten, in het plafondgedeelte onder de 

deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen (versie M1 met T8 verlichting in de kleur roze)
• elektronische besturing, digitaal display
• lokale dooiwaterafvoer vereist, automatische ontdooiing
• met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 449A
• 1 bodemschap, 645 mm diep
• standaard 4 (FV) of 5 (M2) legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
• versie FV: schuin geplaatste spiegel boven de legborden met producten 

 
Let op:  
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere 
kleuren tegen meerprijs, frontlijsten in het wit, sokkelkleur zwart

Diepte: 950 mm 
met panorama zijpanelen, 4 of 5 verstelbare legborden en een bodemschap

EURO PUKET EURO PUKET FV
950-204 
M2-1875

950-204 
M2-2500

950-204 
M2-3750

950-204 
H1-1875

950-204 
H1-2500

950-204 
H1-3750

5 verstelbare legborden  4 verstelbare legborden, spiegel
centraal gekoeld, incl. zijpanelen met panoramaglas en bodemschap, decorlijsten: wit

temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C) temperatuurklasse H1 (+6 tot +8 °C)

opbergruimte 3,24 m² 4,33 m² 6,49 m² 3,53 m² 4,71 m² 7,07 m²

opbergruimte 5 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellings-
graad verstelbaar, 1 bodemschap, 645 mm diep

4 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellings-
graad verstelbaar, 1 bodemschap, 645 mm diep

buiten (b x d) 1975 x 950 2600 x 950 3850 x 950 1975 x 950 2600 x 950 3850 x 950
buiten (h) 2040

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 210 W / 
230 V

444 W / 
230 V

620 W / 
230 V

310 W / 
230 V

444 W / 
230 V

620 W / 
230 V

koelvermogen 2622 W / 
VT -10 °C

3491 W / 
VT -10 °C

5244 W / 
VT -10 °C

2180 W / 
VT -10 °C

2898 W / 
VT -10 °C

4361 W / 
VT -10 °C

koudemiddel expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 2,6 kWh / 24u 3,9 kWh / 24u 5,3 kWh / 24u 2,6 kWh / 24u 3,9 kWh / 24u 5,3 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht
bruto / netto

555 kg / 
494 kg

671 kg / 
606 kg

930 kg / 
855 kg

555 kg / 
494 kg

671 kg / 
606 kg

930 kg / 
855 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating
binnenkant wit

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 40.

artikelnr. 4547014291 4547014301 4547014311 4547014353 4547014363 4547014373
verkoopprijs € 7.355,00 € 7.997,00 € 9.725,00 € 7.520,00 € 8.162,00 € 9.899,00

BESTELINFORMATIE M2

artikelnr. 4547014292 4547014302 4547014312
verkoopprijs € 7.798,00 € 8.548,00 € 10.372,00

BESTELINFORMATIE M1

BESTELINFORMATIE H1
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR DE SERIE EURO PUKET
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

ontdooiing, elektrisch, M2 en H1, 1875 (bij M1 standaard) o - - o - - 454899209 185,00
ontdooiing, elektrisch, M2 en H1, 2500 (bij M1 standaard) - o - - o - 454899210 252,00
ontdooiing, elektrisch, M2 en H1, 3750 (bij M1 standaard) - - o - - o 454899211 298,00
set met bodem- en frontrooster, h 95 mm / 1875 en kops gedeelte 1875 o - - o - - 454899244 131,00
set met bodem- en frontrooster, h 95 mm / 2500 - o - - o - 454899246 197,00
set met bodem- en frontrooster, h 95 mm / 3750 - - o - - o 454899247 286,00
stootlijst aan de onderkant, extra, van RVS, 1875 o - - o - - 454899212 258,00
stootlijst aan de onderkant, extra, van RVS, 2500 - o - - o - 454899213 298,00
stootlijst aan de onderkant, extra, van RVS, 3750 - - o - - o 454899214 397,00
stootlijst aan de onderkant, extra, van RVS voor linker-/rechterzijwand, 950 o o o o o o 454899215 202,00
legborden, 1 rij, 500 mm, zonder verlichting 1875 o - - o - - 454899216 139,00
legborden, 1 rij, 500 mm, zonder verlichting 2500 - o - - o - 454899217 155,00
legborden, 1 rij, 500 mm, zonder verlichting 3750 - - o - - o 454899218 234,00
ontstoringsfilter voor verlichting - let op: moet eenmaal bij een verlichting worden meegerekend. o o o o o o 454899231 32,00
rooster voor legbord, met kunststoflaag, 500 - h 150,  
voor EURO PUKET 1875 en kops gedeelte 1875 en 2500 o o - o o - 454899234 80,00

rooster voor legbord, met kunststoflaag, d in mm: 500,  h in mm: 150, voor EURO PUKET 3750 - - o - - o 454899235 129,00
rooster voor legbord, met kunststoflaag, d in mm: 600, h in mm: 150,
voor EURO PUKET 1875 en kops gedeelte 1875 en 2500 o o - o o - 454899236 87,00

rooster voor legbord, met kunststoflaag, d in mm: 600, h in mm: 150, voor EURO PUKET 3750 - - o - - o 454899237 141,00
rolgordijn, automatisch, master, voor EURO PUKET 1875 o - - o - - 454899203 548,00
rolgordijn, automatisch, master, voor EURO PUKET 2500 - o - - o - 454899204 608,00
rolgordijn, automatisch, master, voor EURO PUKET 3750 - - o - - o 454899205 669,00
rolgordijn, automatisch, slave, max. 3 x slave, voor EURO PUKET 1875 o - - o - - 454899206 232,00
rolgordijn, automatisch, slave, max. 3 x slave, voor EURO PUKET 2500 - o - - o - 454899207 272,00
rolgordijn, automatisch, slave, max. 3 x slave, voor EURO PUKET 3750 - - o - - o 454899208 311,00
rolgordijn, handbediend, voor EURO PUKET 1875 o - - o - - 454899200 149,00
rolgordijn, handbediend, voor EURO PUKET 2500 - o - - o - 454899201 193,00
rolgordijn, handbediend, voor EURO PUKET 3750 - - o - - o 454899202 308,00
zijgedeelte, dicht, links, 300 / 2040, 50 mm breed o o o o o o 454899190 892,00
zijgedeelte, dicht, links, 300 / 2040, met spiegel, 40 mm breed o o o o o o 454899192 982,00
zijgedeelte, dicht, rechts, 300 / 2040, 50 mm breed o o o o o o 454899191 892,00
zijgedeelte, dicht, rechts, 300 / 2040, met spiegel, 40 mm breed o o o o o o 454899193 982,00
besturing, Full-System Dixell voor EURO PUKET  
Noodzakelijk toebehoren bij het kanaliseren van meerdere apparaten. De Full-System-besturing kan als 
masterbesturing worden gebruikt. HACCP-interface, voor het gebruik van max. 3 temperatuurvoelers, vrij te 
programmeren ontdooitijden

o o o o o o 454899430 408,00

deurenset, voor EURO PUKET 1875, M1 o - - o - - 454899194 2.004,00
deurenset, voor EURO PUKET 1875, M2 en H1 o - - o - - 454899197 2.004,00
deurenset, voor EURO PUKET 2500, M1 - o - - o - 454899195 2.686,00
deurenset, voor EURO PUKET 2500, M2 en H1 - o - - o - 454899198 2.686,00
deurenset, voor EURO PUKET 3750, M1 - - o - - o 454899196 3.999,00
deurenset, voor EURO PUKET 3750, M2 en H1 - - o - - o 454899199 3.999,00
frontglas, plexiglas, d in mm: 500, h in mm: 90, voor EURO PUKET 1875 en kops gedeelte 1875 en 2500 o o - o o - 454899240 87,00
frontglas, plexiglas, d in mm: 500, h in mm: 90, voor EURO PUKET 3750 - - o - - o 454899241 141,00
frontglas, plexiglas, d in mm: 600, h in mm: 90, voor EURO PUKET 1875 en kops gedeelte 1875 en 2500 o o - o o - 454899242 94,00
frontglas, plexiglas, d in mm: 600, h in mm: 90, voor EURO PUKET 3750 - - o - - o 454899243 150,00
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ANGEL 
uitvoering in speciale kleur zwart

(op aanvraag)

ANGEL 
uitvoering in speciale kleur zwart

(op aanvraag)

Wandkoeling serie ANGEL 950-206

• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling, 
versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 
versie FV: temperatuurklasse H1 voor het koelen van verpakte groenten en fruit 
versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten

• verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant, kleur GDR  
• binnenkant wit
• led-binnenverlichting
• 2 ventilatoren met 2 rotatiesnelheden (dag + nacht)
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing, plaatselijke dooiwaterafvoer vereist. 
• expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
• 1 bodemschap, d in mm: 645 
• standaard 4 (FV) of 5 (M2) legborden, d in mm: 500, in hoogte en schuinte verstelbaar
• 5 legboerden, 500 mm diep, in hoogte en schuinte verstelbaar, 1 bodemschap, 690 mm diep
• stelvoeten 

 
Let op: 
Voor de werking van het apparaat is een afzonderlijk verkrijgbare bediening met de juiste drukomvormer en magneet-
ventiel vereist (optioneel). 
 
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere 
kleuren tegen meerprijs.

centraalgekoeld, incl. panorama zijpanelen, 
5 verstelbare legborden en een bodemschap

ANGEL 950-206 
M2 1250

ANGEL 950-206 
M2 1875

ANGEL 950-206 
M2 2500

ANGEL 950-206 
M2 3750

centraal gekoeld, incl. zijpanelen met panoramaglas  
5 verstelbare legborden en bodemschap

opbergruimte 2,19 m² 3,28 m² 4,37 m² 6,56 m²

opbergruimte 5 legborden, 500 mm diep, in hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap,  
690 mm diep

buiten (b x d x h) 1310 x 945 x 2060 1935 x 945 x 2060 2560 x 945 x 2060 3630 x 945 x 2060
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 98 W / 230 V 173 W / 230 V 224 W / 230 V 350 W / 230 V
koelvermogen 1587 W / VT -10 °C 2374 W / VT -10 °C 3174 W / VT -10 °C 4761 W / VT -10 °C
koudemiddel expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 0,92 kWh / 24u 1,72 kWh / 24u 2,18 kWh / 24u 3,44 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

buitenkant verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating
binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 45495020610 45495020611 45495020612 45495020613
verkoopprijs € 8.581,00 € 9.198,00 € 10.140,00 € 12.328,00

BESTELINFORMATIE M2

artikelnr. 45495020614 45495020615 45495020616 45495020617
verkoopprijs € 8.581,00 € 9.198,00 € 10.140,00 € 12.328,00

BESTELINFORMATIE M1

artikelnr. 45495020618 45495020619 45495020620 45495020621
verkoopprijs € 8.581,00 € 9.198,00 € 10.140,00 € 12.328,00

BESTELINFORMATIE H1

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 43.
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ANGEL met deuren 
uitvoering in speciale kleur zwart

(op aanvraag)

ANGEL met deuren 
uitvoering in speciale kleur zwart

(op aanvraag)

Wandkoeling serie ANGEL 950-206 met deuren

• centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling, 
versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 
versie FV: temperatuurklasse H1 voor het koelen van verpakte groenten en fruit 
versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten

• verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant, kleur GDR  
• binnenkant wit
• led-binnenverlichting
• 2 ventilatoren met 2 rotatiesnelheden (dag + nacht)
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing, plaatselijke dooiwaterafvoer vereist
• expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
• 1 bodemschap, d in mm: 645 
• standaard 4 (FV) of 5 (M2) legborden, d in mm: 500, in hoogte en schuinte verstelbaar
• 5 legboerden, 500 mm diep, in hoogte en schuinte verstelbaar, 1 bodemschap, 690 mm diep
• stelvoeten 

 
Hinweis:  
Voor de werking van het apparaat is een afzonderlijk verkrijgbare bediening met de juiste drukomvormer en magneet-
ventiel vereist (optioneel). 
 
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere 
kleuren tegen meerprijs.

centraalgekoeld, incl. panorama zijpanelen, 
5 verstelbare legborden en een bodemschap

ANGEL 950-206 
M1 1250 

MET DEUREN

ANGEL 950-206 
M1 1875 

MET DEUREN

ANGEL 950-206 
M1 2500 

MET DEUREN

ANGEL 950-206 
M1 3750 

MET DEUREN
centraalgekoeld, incl. panorama zijpanelen 

5 verstelbare legborden en een bodemschap

opbergruimte 2,14 m² 3,21 m² 4,28 m² 6,41 m²

opbergruimte 5 legborden, 500 mm diep, in hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap,  
690 mm diep

buiten (b x d x h) 1310 x 945 x 2060 1935 x 945 x 2060 2560 x 945 x 2060 3630 x 945 x 2060
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 92 W / 230 V 172 W / 230 V 212 W / 230 V 332 W / 230 V
koelvermogen 745 W / VT -10 °C 1118 W / VT -10 °C 1615 W / VT -10 °C 2222 W / VT -10 °C
koudemiddel expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 0,89 kWh / 24u 1,70 kWh / 24u 2,11 kWh / 24u 3,34 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

buitenkant verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating
binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 45495020654 45495020655 45495020656 45495020657
verkoopprijs € 9.298,00 € 10.645,00 € 12.252,00 € 15.784,00

BESTELINFORMATIE M1

artikelnr. 45495020650 45495020651 45495020652 45495020653
verkoopprijs € 9.298,00 € 10.645,00 € 12.252,00 € 15.784,00

BESTELINFORMATIE M2

artikelnr. 45495020658 45495020659 45495020660 45495020661
verkoopprijs € 9.298,00 € 10.645,00 € 12.252,00 € 15.784,00

BESTELINFORMATIE H1

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 43.
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TOEBEHOREN VOOR DE SERIE ANGEL
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ARTIKEL-
NUMMER PRIJS (€)

drukomvormer 4-20, voor ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995049 164,00
drukomvormer AKS32R, voor besturing DANFOSS AKC550, voor ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995051 517,00
drukomvormer RAZIOM, voor besturing CAREL MPXPRO, voor ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995050 201,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rechthoekig, voor ANGEL 1250 o - - - o - - - 45489995003 357,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rechthoekig, voor ANGEL 1875 - o - - - o - - 45489995004 472,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rechthoekig, voor ANGEL 2500 - - o - - - o - 45489995005 546,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rechthoekig, voor ANGEL 3750 - - - o - - - o 45489995006 611,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rond, voor ANGEL 1250 o - - - o - - - 45489995007 193,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rond, voor ANGEL 1875 - o - - - o - - 45489995008 255,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rond, voor ANGEL 2500 - - o - - - o - 45489995009 295,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rond, voor ANGEL 3750 - - - o - - - o 45489995010 393,00
stootlijst van RVS, voor linkerzijgedeelte, rechthoekig, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995013 200,00
stootlijst van RVS, voor rechterzijgedeelte, rechthoekig, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995014 200,00
klemlijst, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995052 205,00
led etageverlichting T5, voor 5 etages, 
kleurtoon: rose, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren o - - - o - - - 45489995019 869,00

led etageverlichting T5, voor 5 etages, 
kleurtoon: rose, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren - o - - - o - - 45489995020 1.529,00

led etageverlichting T5, voor 5 etages, 
kleurtoon: rose, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren - - o - - - o - 45489995021 1.738,00

led etageverlichting T5, voor 5 etages, 
kleurtoon: rose, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren - - - o - - - o 45489995022 2.607,00

led etageverlichting T5, voor 5 etages, 
kleurtoon: wit, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren o - - - o - - - 45489995015 724,00

led etageverlichting T5, voor 5 etages, 
kleurtoon: wit, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren - o - - - o - - 45489995016 1.299,00

led etageverlichting T5, voor 5 etages, 
kleurtoon: wit, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren - - o - - - o - 45489995017 1.447,00

led etageverlichting T5, voor 5 etages, 
kleurtoon: wit, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren - - - o - - - o 45489995018 2.171,00

productverdeler, plexiglas, d in mm: 950, voor Serie ANGEL o o o o o o o o 45489995002 196,00
panoramazijgedeelte, voor ANGEL met deuren, rechts / links, B x d in mm: 50 x 950 - - - - o o o o 45489995044 769,00
panoramazijgedeelte, voor ANGEL, rechts / links, B x d in mm: 50 x 950 o o o o - - - - 45489995001 769,00
bodemroosterset, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren o - - - o - - - 45489995039 101,00
bodemroosterset, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren - o - - - o - - 45489995040 115,00
bodemroosterset, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren - - o - - - o - 45489995041 103,00
bodemroosterset, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren - - - o - - - o 45489995042 156,00
besturing CAREL MPXPRO, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995047 1.007,00
besturing DANFOSS AKC550, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995048 1.511,00
besturing DIXELL XM679K, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995045 917,00
besturing ELIWELL RTD600, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995046 894,00
productstopper, voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren - - o - - - o - 45489995033 45,00
productstopper, voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren - - - o - - - o 45489995034 67,00
productstopper, plastifiziert, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren o - - - o - - - 45489995031 22,00
productstopper, plastifiziert, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren - o - - - o - - 45489995032 42,00
productstopper, plexiglas, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren o - - - o - - - 45489995035 28,00
productstopper, plexiglas, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren - o - - - o - - 45489995036 53,00
productstopper, plexiglas, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren - - o - - - o - 45489995037 56,00
productstopper, plexiglas, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren - - - o - - - o 45489995038 83,00
scheiding tussen producten, kunststof, d in mm: 500, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren o - - - o - - - 45489995023 32,00
scheiding tussen producten, kunststof, d in mm: 500, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren - o - - - o - - 45489995024 79,00
scheiding tussen producten, kunststof, d in mm: 500, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren - - o - - - o - 45489995025 79,00
scheiding tussen producten, kunststof, d in mm: 500, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren - - - o - - - o 45489995026 127,00
scheiding tussen producten, plexiglas, d in mm: 500, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren o - - - o - - - 45489995027 34,00
scheiding tussen producten, plexiglas, d in mm: 500, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren - o - - - o - - 45489995028 86,00
scheiding tussen producten, plexiglas, d in mm: 500, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren - - o - - - o - 45489995029 86,00
scheiding tussen producten, plexiglas, d in mm: 500, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren - - - o - - - o 45489995030 138,00
scheiding tussen producten voor de kuip, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren o o o o o o o o 45489995043 19,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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Diepte: 875 mm 
met 2 tot 3 draaideuren en zijpanelen met panoramaglas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

ARGUS 135-BT ECO ARGUS 200-BT ECO
stekkerklaar, draaideuren, 4 verstelbare etages en bodemschap, incl. zijgedeeltes

frontlijst RAL 9016 (wit)

netto inhoud 570 l 855 l
opbergruimte 2,90 m² 4,30 m²
opbergruimte 4 legborden, 476 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 523 mm diep

buiten (b x d x h) 1336 x 897 x 2034 1961 x 897 x 2034
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1798 W / 230 V 2710 W / 230 V
koelvermogen 1396 W / VT -35 °C 1632 W / VT -35 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 2 x 140 g R 452A / 2 x 450 g
energieverbruik 32 kWh / 24u 53,8 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV -18 tot -23 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 365 kg / 330 kg 450 kg / 460 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 
bovenlijst in het wit, RAL 9016

binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 4597300001 4597300021
verkoopprijs € 8.733,00 € 10.128,00 

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
frontrooster voor prijsrail voor model 135 (1) en 258 (2) 459648223 25,00
frontglas voor aluminium prijsrail voor model 135 (1) en 258 (2) 459648221 24,00
kanaliseringsset 459648015 100,00
legbord, RVS, voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) (voor serie ECO op aanvraag) 459502919 265,00
legbord, wit, voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) (voor serie ECO op aanvraag) 459502912 63,00
onderstel op wielen, voor ARGUS 135 459648018 245,00
scheidingsroosters voor bodemschap, verticaal, gerilsaneerd 459648014 11,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, voor 1 x legbord, l in mm: 450 459648024 82,00

ARGUS 200-BT met 3 draaideuren met 
isolatieglasbovenlijst in een speciale kleur rood, 

RAL 3020

modelserie ARGUS 
wandvriezer, ECO- en open versie MP probleem-

loos met elkaar te combineren

• stekkerklare wandvriezer met circulatiekoeling
• temperatuurklasse L1 voor het bevroren bewaren van bijv. verpakte diepvriesproducten, worstwaren / vlees, ijs etc.
• buitenkant: verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, bovenlijst in het wit, RAL 9016
• binnenkant: wit geplastificeerd plaatstaal
• kanaliseerbaar
• inbouwdiepte 875 mm, geschikt voor aanbouw, ideaal met de ARGUS-modelseries ECO en MP te combineren
• deuren met thermoglas aan de zijde van de klanten
• geïsoleerde panoramische zijgedeeltes, lichtgrijs frame
• heldere verlichting bovenaan onder de bovenlijst aangebracht
• elektronische besturing met digitaal display
• lokale dooiwaterafvoer vereist, automatische ontdooiing
• standaard met 4 legborden, d in mm: 476, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar  

en 1 bodemschap, d in mm: 523 en aluminium prijsrails 
 
Let op: 
Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

Wandvriezer serie ARGUS BT ECO - stekkerklaar
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Wandvriezer serie Timor 2 L1 - centraal gekoeld
Diepte: 940 mm 
met 2 tot 5 draaideuren en dichte zijpanelen, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

TIMOR 2 L1  
2040/ 1562

TIMOR 2 L1  
2040/ 2343

TIMOR 2 L1  
2040/ 3124

TIMOR 2 L1  
2040/ 3905

2 draaideuren 3 draaideuren 4 draaideuren 5 draaideuren
centraal gekoeld, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

temperatuurklasse L1 (-18 tot -20 °C), decorlijsten: wit

opbergruimte 2,05 m² 3,08 m² 4,10 m² 5,13 m²

opbergruimte 4 legborden, 550 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
1 bodemschap, 550 mm diep

buiten (b x d x h) 1662 x 940 x 2060 2443 x 940 x 2060 3224 x 940 x 2060 4005 x 940 x 2060
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 
 
Let op de draaddoorsnede!

842 W / 230 V

Zekering:  
2717 W / 230 V

1214 W / 230 V

Zekering:  
4064 W / 230 V

1586 W / 230 V

Zekering:  
5336 W / 230 V

1958 W / 230 V

Zekering:  
6908 W / 230 V

koelvermogen 1753 W / VT -35 °C 2470 W / VT -35 °C 3284 W / VT -35 °C 4112 W / VT -35 °C
koudemiddel expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 20,00 kWh / 24u 29,20 kWh / 24u 38,33 kWh / 24u 47,77 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 440 kg / 400 kg 735 kg / 670 kg 895 kg / 825 kg 1075 kg / 1000 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating in het wit: RAL 9006 (blank 
aluminiumkleurig)

binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 4547014902 4547014912 4547014922 4547014932
verkoopprijs € 10.580,00 € 12.696,00 € 14.863,00 € 17.076,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 46.

• centraal gekoelde wandvriezer met circulatiekoeling
• temperatuurklasse L1 voor het bevroren bewaren van bijv. verpakte diepvriesproducten, worstwaren / vlees, ijs etc.
• verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant in het wit: RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)
• binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• kanaliseerbaar
• diepte 940 mm, geschikt voor aanbouw
• thermoglasdeuren aan de zijde van de klanten om het energieverbruik te verminderen
• geïsoleerde, dichte zijgedeeltes, lichtgrijs gelakt, elk 50 mm breed
• deurdraairichting links, aanslag rechts op aanvraag
• heldere verlichting aan bijde kanten verticaal aangebracht
• Full-System-Dixell-besturing, digitaal display, fungeert als master-besturing bij het kanaliseren van meerdere apparaten, 

Full-System voor het gebruik van max. 3 temperatuurvoelers
• automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist
• met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 449A 
• standaard met 4 legborden, d in mm: 550, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, bodemschap, d in mm: 550,  

1 zijgedeelte links, b in mm: 50 en 1 zijgedeelte rechts, b in mm: 50 
 
Let op: 
wordt in een stabiel houten krat geleverd.  
 
Frontlijst in het wit, sokkelkleur zwart. Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 
(groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

TIMOR 2 
uitvoering in speciale kleur zwart

(op aanvraag)
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE TIMOR 2
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

1 x set bodemroosters, extra voor standaardschap voor TIMOR 2 1562 o - - - 454899359 56,00
1 x set bodemroosters, extra voor standaardschap voor TIMOR 2 2342 - o - - 454899360 79,00
1 x set bodemroosters, extra voor standaardschap voor TIMOR 2 3124 - - o - 454899361 105,00
1 x set bodemroosters, extra voor standaardschap voor TIMOR 2 3905 - - - o 454899362 131,00
bodemmand met prijsrail o o o o 454899378 76,00
legbord, b x d in mm: 600 x 758, incl. prijsrail o o o o 454899377 145,00
zijgedeelte, links, voor serie TIMOR 2, b in mm: 50 o o o o 4548994022 847,00
zijgedeelte, rechts, voor serie TIMOR 2, b in mm: 50 o o o o 4548994012 847,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde TIMOR 2 1562 o - - - 454899371 259,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde TIMOR 2 2343 - o - - 454899372 301,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde TIMOR 2 3124 - - o - 454899373 400,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde TIMOR 2 3905 - - - o 454899374 426,00
stootlijst van RVS, voor linkerzijgedeelte o o o o 454899375 221,00
stootlijst van RVS, voor rechterzijgedeelte o o o o 454899376 221,00
scheidingsroosters voor bodemschap, wit, 3 stuks o - - - 454899363 64,00
scheidingsroosters voor bodemschap, wit, 5 stuks - o - - 454899364 105,00
scheidingsroosters voor bodemschap, wit, 6 stuks - - o - 454899365 125,00
scheidingsroosters voor bodemschap, wit, 8 stuks - - - o 454899366 167,00
scheidingsroosters voor legborden, wit, 3 stuks o - - - 454899367 53,00
scheidingsroosters voor legborden, wit, 5 stuks - o - - 454899368 89,00
scheidingsroosters voor legborden, wit, 6 stuks - - o - 454899369 109,00
scheidingsroosters voor legborden, wit, 8 stuks - - - o 454899370 145,00
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serie ISABEL

ISABEL NT-TK

ISABEL TK-TK

Combi wandkoeling / vriezer met vriesvitrine serie ISABEL - stekkerklaar
stekkerklaar met een vriesvitrine en naar keuze met een koel- of vriesopzetunit

ISABEL NT-TK 
1500

ISABEL NT-TK 
2000

ISABELTK-TK 
1500

ISABEL TK-TK 
2000

stekkerklaar met vriesvitrine en vriesopzetunit

opbergruimte vitrine 0,6 m² / 
opzetunit 0,67 m²

vitrine 0,8 m² / 
opzetunit 0,9 m²

vitrine 0,6 m² / 
opzetunit 0,67 m²

vitrine 0,8 m² / 
opzetunit 0,9 m²

buiten (b x d x h) 1500 x 885 x 1995 2000 x 885 x 1995 1500 x 885 x 1995 2000 x 885 x 1995
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde
vitrine
opzetunit

Totaal

666 W / 230 V
1445 W / 230 V

1526 W / 230 V

746 W / 230 V
1588 W / 230 V

1865 W / 230 V

666 W / 230 V
896 W / 230 V

1498 W / 230 V

746 W / 230 V
1218 W / 230 V

1921 W / 230 V

koelvermogen 425 W / VT -30 °C
1448 W / VT -10 °C

564 W / VT -30 °C
1928 W / VT -10 °C

425 W / VT -30 °C
683 W / VT -30 °C

564 W / VT -30 °C
856 W / VT -30 °C

koudemiddel / hoeveelheid R 449A R 449A
R 449A / 
vitrine 550
opzetunit 600 g

R 449A / 
vitrine 600
opzetunit 1000 g

energieverbruik 25,0 kWh / 24u 30,5 kWh / 24u 28,0 kWh / 24u 36,1 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 330 kg / 300 kg 420 kg / 390 kg 330 kg / 300 kg 420 kg / 390 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit, geschikt voor levensmiddelen

BEHUIZING

artikelnr. 4549021001 4549022001 4549011001 4549012001
verkoopprijs € 4.532,00 € 5.529,00 € 5.715,00 € 6.832,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
nachtafdekking ISABEL 1500, ingebouwd 454899452 50,00
nachtafdekking ISABEL 2000, ingebouwd 454899453 82,00
rolgordijn, ISABEL 1500, handbediend 454899450 291,00
rolgordijn, ISABEL 2000, handbediend 454899451 350,00
scheiding tussen producten voor ISABEL, geplastificeerd, voor legborden 454899455 16,00
scheiding tussen producten voor ISABEL, geplastificeerd, voor onderste schap 454899454 16,00

• ISABEL NT-TK 1500 / ISABEL NT-TK 2000: stekkerklare combi van wandkoeling en vriesvitrine, 
opzetunit: temperatuurbereik M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten 
vriesvitrine: temperatuurbereik L1 / L2 voor schepijs, diepvriesproducten, vlees etc.

• ISABEL TK-TK 1500 / TK-TK 2000: stekkerklare combi van wandvriezer en vriesvitrine, opzetunit met  
circulatiekoeling, vriesvitrine met statische koeling, temperatuurbereik L1 / L2 voor het bevroren bewaren van schepijs, 
diepvriesproducten, vlees etc.

• opzetunit met circulatiekoeling, vriesvitrine met statische koeling
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant, geschikt voor levensmiddelen
• ISABEL NT-TK: open koelopzetunit zonder deuren
• ISABEL TK-TK 1500: vriesopzetunit met 2 glazen draaideuren
• ISABEL TK-TK 2000: vriesopzetunit met 3 glazen draaideuren
• heldere verlichting onder de kap van de koel- /vriesopzetunit en onder de koel- / vriesopzetunit voor het verlichten van 

de vriesvitrine
• elektronische besturing, digitaal display
• ontdooiing elektrisch, automatische dooiwaterverdamping
• dubbele verdamper     

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
-18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV

-18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
-18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
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PANDA 125 2P H205

PANDA 250 4P H205

Wandkoeling Serie PANDA

• stekkerklare wandvriezer met circulatiekoeling
• binnen- en buitenkant: gelakt plaatstaal, kleurtoon RAL 7038
• afhankelijk van het model met 1-5 deuren met isolatieglas
• energiebesparende isolatie, 40 mm 
• led-binnenverlichting
• elektronische besturing 
• ontdooiing door compressorstop
• automatische dooiwaterverdamping
• hermetische compressor
• standaard met 5 legborden, d in mm: 500 (max. belasting: 165 Kg/m²)
• 1 bodemschap, d in mm: 656 

 
 
Let op:  
levering zonder zijpanelen!  
Selecteer de gewenste zijpanelen, glas of verspiegeld glas, tegen meerprijs (speciale toebehoren).

stekkerklaar, circulatiekoeling, afhankelijk van het model 2 tot 6 draaideuren
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PANDA 125 
2P H205

PANDA 250 
4P H205

PANDA 375 
6P H205

PANDA 125 
2P H225

PANDA 250 
4P H225

PANDA 375 
6P H225

stekkerklaar, circulatiekoeling
2 draaideuren 4 draaideuren 6 draaideuren 2 draaideuren 4 draaideuren 6 draaideuren

buiten (b x d x h) 1330 x 1000 x 2100 2580 x 1000 x 2100 3830 x 1000 x 2100 1330 x 1000 x 2300 2580 x 1000 x 2300 3830 x 1000 x 2300
AFMETINGEN (MM)

TECHNISCHE GEGEVENS

aansluitwaarde 750 W / 230 V 1500 W / 230 V 2250 W / 230 V 750 W / 230 V 1500 W / 230 V 2250 W / 230 V
koudemiddel R744
energieverbruik 10 kWh / 24a 19 kWh / 24a 25 kWh / 24a 10 kWh / 24a 19 kWh / 24a 25 kWh / 24a

TECHNISCHE DATEN

bereik -1 bis +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 400 kg / 380 kg 660 kg / 629 kg 940 kg / 893 kg 435 kg / 411 kg 710 kg / 672 kg 1000 kg / 957 kg

GEWICHT

artikelnr. 453600205125 453600205250 453600205375 453600225125 453600225250 453600225375
verkoopprijs € 6.286,00 € 10.443,00 € 14.134,00 € 6.386,00 € 10.577,00 1€ 4.295,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
led-schapverlichting, voor PANDA 125 2P 453600005 198,00
led-schapverlichting, voor PANDA 250 4P 453600006 412,00
led-schapverlichting, voor PANDA 375 6P 453600007 488,00
zijgedeeltes met panoramaglas (2 stuks), voor PANDA 125 2P H205, b in mm: 40 453600205001 1.028,00
zijgedeeltes met panoramaglas (2 stuks), voor PANDA 125 2P H225, b in mm: 40 453600205003 1.058,00
zijgedeeltes met panoramaglas (2 stuks), voor PANDA 250 4P H205 en 375 6P H205, b in mm: 40 453600205002 1.182,00
zijgedeeltes met panoramaglas (2 stuks), voor PANDA 250 4P H205 en 375 6P H225, b in mm: 40 453600205004 1.195,00
legbord (1 stuk.), voor PANDA 125 2P 453600002 52,00
legbord (1 stuk.), voor PANDA 250 4P 453600003 62,00
legbord (1 stuk.), voor PANDA 375 6P 453600004 82,00
wielenset, voor Serie PANDA 453600001 61,00
verspiegelde zijkanten (2 stuks), voor PANDA 125 2P H205, b in mm: 40 453600205011 648,00
verspiegelde zijkanten (2 stuks), voor PANDA 125 2P H225, b in mm: 40 453600205013 678,00
verspiegelde zijkanten (2 stuks), voor PANDA 250 4P H205 en 375 6P H205, b in mm: 40 453600205012 737,00
verspiegelde zijkanten (2 stuks), voor PANDA 250 4P H205 en 375 6P H225, b in mm: 40 453600205014 775,00

Wandkoeling Serie PANDA
stekkerklaar, circulatiekoeling, afhankelijk van het model 2 tot 6 draaideuren

bruto inhoud 1510 l 3020 l 4531 l 1705 l 3410 l 5151 l
netto inhoud 1087 l 2174 l 3261 l 1224 l 2448 l 3671 l
presentatieoppervlak 1,65 m² 3,31 m² 4,96 m² 1,84 m² 3,69 m² 5,53 m²
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Stelling voor impulsaankopen serie GENIUS 2 - stekkerklaar
Diepte: 690 mm 
met 3 verstelbare legborden

GENIUS 2 
H145-L63

GENIUS 2 
H145-L70

GENIUS 2 
H145-L100

GENIUS 2 
H145-L130

GENIUS 2 
H145-L200

GENIUS 2 
H145-KOPS 
GEDEELTE

3 verstelbare etages, incl. zijgedeeltes 3 verstelbare 
etages

stekkerklaar, frontlijst: RAL 9016 (wit)

netto inhoud 123 l 138 l 154 l 206 l 309 l 206 l
opbergruimte 0,76 m² 0,86 m² 1,27 m² 1,72 m² 2,58 m² 1,72 m²

opbergruimte

1 legbord, 240 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
1 legbord, 300 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
1 legbord, 360 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar

1 bodemschap, 475 mm diep

buiten (b x d) 640 x 720 710 x 720 1027 x 720 1340 x 720 1965 x 720 1440 x 720
buiten (h) 1460

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gewicht
bruto / netto

96 kg / 
86 kg

106 kg / 
96 kg

140 kg / 
125 kg

177 kg / 
160 kg

265 kg / 
245 kg

225 kg / 
215 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016 gelakt
binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 459731036 459731038 4597280141 4597280161 4597280181 4597280461
verkoopprijs 3.047,00 3.162,00 3.109,00 3.194,00 3.945,00 4.823,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
elektrische ontdooiing, voor model 196 459SE187 133,00
rolgordijn voor model, Genius 2 H145-L100, af fabriek ingebouwd 459017156 106,00
rolgordijn voor model, Genius 2 H145-L130, af fabriek ingebouwd 459017157 141,00
rolgordijn voor model, Genius 2 H145-L200, af fabriek ingebouwd 459017158 179,00
rolgordijn voor model, Genius 2 H145-L63, af fabriek ingebouwd 459724055 83,00
zijgedeelteverlichting, verticaal, voor Genius 2 (set voor 2 zijgedeeltes) 459728214 288,00

GENIUS 2 H145-L63

GENIUS 2 H145-L100

GENIUS 2 H145-kops gedeelte

kleurvarianten voor lijst 

• stekkerklare stelling voor impulsaankopen met circulatiekoeling
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016
• binnenkant wit
• geschikt voor aanbouw
• geschuimde zijgedeeltes met panoramaglas
• heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• standaard incl. 3 legborden, 180, 240 en 360 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar,  

met een aluminium prijsrail bij elk legbord en bodemschap, 475 mm diep 
 
Let op: 
temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten (0 bis +4°C) is optioneel verkrijg-
baar. Centraal gekoelde modellen zijn op aanvraag leverbaar. 
 
Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. 
 
De serie Genius 2 is op aanvraag ook met een zwarte binnenafwerking en zwarte legborden leverbaar.

GENIUS 2 H145-L200 aansluitwaarde 572 W / 
230 V

578 W / 
230 V

939 W / 
230 V

1059 W / 
230 V

1328 W / 
230 V

1059 W / 
230 V

koelvermogen 1149 W / 
VT -10 °C

1149 W / 
VT -10 °C

1448 W / 
VT -10 °C

1928 W / 
VT -10 °C

2360 W / 
VT -10 °C

1928 W / 
VT -10 °C

koudemiddel /  
hoeveelheid

R 290 / 120 g R 290 / 140 g R 452A R 452A R 452A R 452A
of R 404A

energieverbruik 8,36 kWh / 
24u

9,79 kWh / 
24u

15,38 kWh 
/ 24u

19,80 kWh 
/ 24u

28,30 kWh 
/ 24u

22,17 kWh 
/ 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

Bereich +2 tot +4 °C 
bij 25 °C OT en 60 % RV 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV

Klimaklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE
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Serie ECO MADEIRA

Serie ECO MADEIRA

Wandkoeling voor impulsaankopen serie ECO MADEIRA 
temperatuurklasse M1 of M2 - stekkerklaar
diepte: 840 mm 
uitvoering met zijpanelen met panoramaglas en energiebesparende deuren 
3 verstelbare legborden en een bodemschap

ECO 
MADEIRA 
M2- 1250

ECO 
MADEIRA
 M2- 1875

ECO 
MADEIRA 
M2- 2500

ECO 
MADEIRA 
M1- 1250

ECO 
MADEIRA 
M1- 1875

ECO 
MADEIRA 
M1- 2500

stekkerklaar, incl. panoramische zijgedeeltes en energiebesparende deuren  
3 verstelbare legborden en een bodeomschap, decorlijsten: wit

temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C) temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C)

opbergruimte 1,23 m² 1,85 m² 2,46 m² 1,23 m² 1,85 m² 2,46 m²

opbergruimte

1 legbord, 300 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
1 legbord, 400 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
1 legbord, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar

1 bodemschap, 620 mm diep

buiten (b x d ) 1330 x 840 1995 x 840 2580 x 840 1330 x 840 1995 x 840 2580 x 840
buiten (h) 1652

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto

235 kg / 
160 kg

350 kg / 
306 kg

490 kg / 
342 kg

235 kg / 
160 kg

350 kg /
306 kg

490 kg / 
342 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating
binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 45476812501 45476818751 45476825001 45477012501 45477018751 45477025001
verkoopprijs € 5.430,00 € 6.448,00 € 8.148,00 € 5.588,00 € 6.726,00 € 8.413,00

BESTELINFORMATIE

• stekkerklare wandkoeling voor impulsaankopen
• versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 

versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
• verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant, binnenkant wit
• kanaliseerbaar
• lage hoogte voor gebruik in de zone bij de kassa's etc.
• diepte 840 mm, geschikt voor aanbouw
• panoramische zijgedeeltes van thermoglas
• energiebesparende uitvoering met schuiframen van glas zonder frame, licht lopend
• heldere verlichting in plafondgedeelte onder de deklijst aan bovenkant, afzonderlijk te schakelen, ledverlichting als optie
• elektronische besturing met digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• 3 legborden, 300, 400 en 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
• 1 bodemschap 620 mm diep 

 
Let op:  
Frontlijst in het wit, sokkelkleur grijs, frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 
(groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs. 

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pagina 8 / 52.

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV 0 °C +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV

aansluitwaarde 828 W / 
230 V

1280 W / 
230 V

1499 W / 
230 V

817 W / 
230 V

1280 W / 
230 V

1499 W / 
230 V

koelvermogen 1058 W / 
VT -10 °C

1448 W / 
VT -10 °C

1928 W / 
VT -10 °C

1058 W / 
VT -10 °C

1448 W / 
VT -10 °C

1928 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 449A / 
500 g

R 449A / 
1200 g

R 449A / 
1600 g

R 449A / 
500 g

R 449A / 
1200 g

R 449A / 
1600 g

of R 404 A

energieverbruik 11,1 kWh / 
24u

17,2 kWh / 
24u

19,8 kWh / 
24u

11,7 kWh / 
24u

18,1 kWh / 
24u

20,8 kWh / 
24u

geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE ECO MADEIRA
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ARTIKEL-
NUMMER PRIJS (€)

verlichting T5 voor 1250 M1 ombouwset, 3 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - o - - 454899498 672,00
verlichting T5 voor 1875 M1 ombouwset, 3 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - - o - 454899499 1.179,00
verlichting T5 voor 2500 M1 ombouwset, 3 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk - - - - - o 454899550 1.343,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, 1250 o - - o - - 454899285 103,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, 1875 - o - - o - 454899286 153,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, 2500 - - o - - o 454899287 206,00
ledverlichting T5 voor 1250 M2, 3 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk o - - - - - 454899494 599,00
ledverlichting T5 voor 1875 M2, 3 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - o - - - - 454899495 1.066,00
ledverlichting T5 voor 2500 M2, 3 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk - - o - - - 454899496 1.184,00
scheidingsroosters voor bodemschap, gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 200 o o - o o - 454899289 17,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, h in mm: 90, voor 1 x legbord, d in mm: 300 o o o o o o 454899303 18,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, h in mm: 90, voor 1 x legbord, d in mm: 400 o o o o o o 454899302 17,00

Serie ECO MADEIRA
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SCARLET 71 SLIM
in de speciale uitvoering met  

‘houten afwerking’(op aanvraag)
en ‘panoramische zijgedeeltes’ 

(speciale toebehoren)

Warmhoudkast serie SCARLET SLIM

• stekkerklare warmhoudkast
• buiten- / binnenkant: naar keuze wit of RVS 1.4301 
• 2 halogeen warmtebruggen onder de bovenkant en elk legbord
• SCARLET 71: 250 watt per warmtebrug
• SCARLET 100: 400 watt per warmtebrug
• SCARLET 120: 500 watt per warmtebrug
• elektronische besturing, digitaal display
• 3 legborden, geneigt, diepte in mm: 465 
• 1 bodemplaat, schuin geplaatst, diepte in mm: 465  

 
Let op: 
Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006  
(blank aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar.  
Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk. 

3 etages en bodemschap, incl. zijpanelen
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SCARLET 
71 SLIM

SCARLET 
100 SLIM

SCARLET 
120 SLIM

SCARLET 
71 SLIM RVS

SCARLET 
100 SLIM RVS

SCARLET 
120 SLIM RVS

3 etages en bodemschap, incl. zijpanelen

buiten (b x d x h) 710 x 635 x 1855 960 x 635 x 1855 1250 x 635 x 1855 710 x 635 x 1855 960 x 635 x 1855 1250 x 635 x 1855
AFMETINGEN (MM)

TECHNISCHE GEGEVENS

aansluitwaarde 2200 W / 230 V 3450 W / 230 V 4300 W / 230 V 2200 W / 230 V 3450 W / 230 V 4300 W / 230 V
TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +65 °C
TEMPERATUURINFORMATIE

buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen RVS 1.4301
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal RVS 1.4301

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs
Lak buitenzijde SCARLET SLIM 071, zijkanten buiten en onderste frontlijst in standaard RAL-kleuren 418A710076 297,00
buitenkant gelakt SCARLET SLIM 071, zijkanten buiten en onderste frontlijst in een van de standaard afwijkende RAL-kleur 418A7100761 356,00
buitenkant gelakt SCARLET SLIM 100, zijkanten buiten en onderste frontlijst in standaard RAL-kleuren 418A036508 357,00
buitenkant gelakt SCARLET SLIM 100, zijkanten buiten en onderste frontlijst in een van de standaard afwijkende RAL-kleur 418A0365081 429,00
buitenkant gelakt SCARLET SLIM 120, in een van de standaard afwijkende RAL-kleur 418A0365091 444,00
buitenkant gelakt SCARLET SLIM 120, zijkanten buiten en onderste frontlijst in standaard RAL-kleuren 418A036509 371,00
led verlichte displayopzetstuk, voor SCARLET 100 SLIM 418010110 283,00
led verlichte displayopzetstuk, voor SCARLET 120 SLIM 418010120 333,00
led verlichte displayopzetstuk, voor SCARLET 71 SLIM 418010100 252,00
draaideur voor SCARLET 71 SLIM, voorzijde, 1 draaideur, optioneel met slot, deurdraairichting aangeven 418000100 818,00
draaideuren voor SCARLET 100 SLIM, voorzijde, 2 draaideuren, optioneel met slot, deurdraairichting aangeven 418000110 1.155,00
draaideuren voor SCARLET 120 SLIM, voorzijde, 2 draaideuren, optioneel met slot, deurdraairichting aangeven 418000120 1.228,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 071, in standaard RAL-kleuren 418A710070 357,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 071, in een van de standaard afwijkende RAL-kleur 418A7100701 429,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 100, in standaard RAL-kleuren 418A019508 390,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 100, in een van de standaard afwijkende RAL-kleur 418A0195081 467,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 120, in standaard RAL-kleuren 418A019509 402,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 120, in een van de standaard afwijkende RAL-kleur 418A0195091 482,00
panoramisch zijgedeelte, voor Serie SCARLET 418050100 231,00
wielenset, voor Serie SCARLET 418060100 198,00
Tablettrutsche, voor SCARLET 100 SLIM 418070110 543,00
dienbladenglijbaan, voor SCARLET 120 SLIM 418070120 630,00
dienbladenglijbaan, voor SCARLET 71 SLIM 418070100 362,00
massieve deuren voor SCARLET 100 SLIM, RVS, voor het vullen van het het legbord via achterzijde 418030110 2.553,00
massieve deuren voor SCARLET 100 SLIM, glas, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde 418040110 3.052,00
massieve deuren voor SCARLET 100 SLIM, wit, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde 418020110 2.478,00
massieve deuren voor SCARLET 120 SLIM, RVS, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde 418030120 2.684,00
massieve deuren voor SCARLET 120 SLIM, glas, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde 418040120 3.222,00
massieve deuren voor SCARLET 120 SLIM, wit, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde 418020120 2.595,00
massieve deuren voor SCARLET 71 SLIM, RVS, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde 418030100 1.915,00
massieve deuren voor SCARLET 71 SLIM, glas, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde 418040100 2.289,00
massieve deuren voor SCARLET 71 SLIM, wit, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde 418020100 1.859,00

Warmhoudkast serie SCARLET SLIM
3 etages en bodemschap, incl. zijpanelen

bruto inhoud 337 l 469 l 621 l 337 l 469 l 621 l
netto inhoud 162 l 226 l 299 l 162 l 226 l 299 l
presentatieoppervlak 1,12 m² 1,54 m² 2,04 m² 1,12 m² 1,54 m² 2,04 m²

artikelnr. 41863507110 41863510010 41863512010 41863507110RVS 41863510010RVS 41863512010RVS
verkoopprijs 6.159,00 7.152,00 7.398,00 8.419,00 9.480,00 10.468,00

BESTELINFORMATIE
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KOELTOONBANKEN

Toonbanken voor levensmiddelen 
& verswaren

Gebaks- & snacktoonbanken Viskoelvitrine

09
9 / 4

 9 / 34

Toonbanken voor 
verswaren

Gebaks- &  
snacktoonbanken

Viskoelvitrines  9 / 35

9 / 35 9 / 4 9 / 34

Op zoek naar de ideale koeltoonbank?

Op onze website kunt u onze 'tool voor het kiezen van koeltoonbanken' downloaden. 
De bijbehorende vragenlijst maakt uw speciale wensen en eisen duidelijk en maakt het zo voor u 
en voor ons eenvoudiger de ideale koeltoonbank voor u te vinden.
Het betreffende formulier vindt u hier:
www.nordcap.nl/supermarkt-inrichtingen.pdf

0909
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LEVENSMIDDELENTOONBANKEN

VERSHEID 
PROFESSIONEEL 
PRESENTEREN

Voor vrijwel alle levensmiddelen is 
koelen een effectief middel om ze 
op korte of middellange termijn vers 
te houden. Koude verlaagt de 
temperatuur van levensmiddelen en 
vertraagt de fysiologische, 
biochemische en microbiologische 
afbraakprocessen.
Omdat ‘vers’ steeds belangrijker 
wordt, hebben er zich de afgelopen 
jaren aanzienlijke innovaties en 
ontwikkelingen voorgedaan op het 
gebied van hoogwaardige 
koelapparatuur.

Zowel de techniek en functionaliteit als 
het ontwerp van de toonbanken voor 
verswaren van NordCap zijn 
toonaangevend. Ze staan garant voor 
een vlekkeloze, exact op de behoeften 
van individuele levensmiddelengroepen 
afgestemde koeling onder optimale, 
hygiënische omstandigheden.

Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat 
de juiste bewaartemperaturen voor 
levensmiddelen bekend zijn en 
aangehouden worden.

Voorgeschreven 
bewaartemperaturen

Levensmiddelen
Aanbevolen 

bewaartemperaturen

0 tot +3 °C
vleeswaren (gehakt, verpakte vleeswaren,  

orgaanvlees, kant-en-klaar-gerechten)
0 tot +2 °C

(of -1 tot +1 °C)

0 tot +4 °C gevogelte, konijnen, wild 0 tot +2 °C

0 tot +6 °C vlees- en worstwaren +2 tot +4 °C

0 tot +2 °C vis, schelpdiervlees 0°C

+5 tot +15 °C levende schelpdieren +6 tot +10 °C

0 tot+3 °C
kant-en-klaar-gerechten 

(met vlees of vis)
0 tot +2 °C

(of -1 tot +1 °C)

0 tot+6 °C melkproducten
+4 tot +6 °C

(of +2 tot +4 °C)

0 tot +4 °C verse melk
+2 tot +4 °C

(of 0 tot +2 °C)

0 tot +8 °C eieren

0 tot +8 °C gekoelde groente en fruit

+4 tot +6 °C

+4 tot +8 °C 

CORROSIEBESCHERMING BIJ SPECIALE EISEN 
PREMIUM-pakket voor de open presentatie van zuur- en zouthoudende producten

Onze toonbanken voor verswaren zijn optimaal afgestemd op de professionele presentatie van zuivelproducten, verpakte worstwaren, voorverpakt vlees, gehakt of 
gevogelteproducten.

Om in deze toonbanken producten als marinade of vis open te presenteren, is een speciale inrichting nodig die bescherming biedt tegen corrosie. Want hoe lekker en 
uitnodigend gekruide olijven, gepekelde kaas en gemarineerde artisjokken er ook uit mogen zien: zuur- en zouthoudende producten tasten metaal niet alleen via 
direct contact, maar ook via de lucht aan.

Voor een optimaal rendement van uw investering adviseren wij daarom ons PREMIUM-pakket. Dit omvat de corrosiebestendige uitvoering van alle onderdelen die 
direct of indirect kunnen worden aangetast, zoals de verdampercoating, de presentatieruimte van chroomnikkelstaal en de inwendige onderdelen van de toonbank.

U vindt de details van de PREMIUM-variant onder de bestelinformatie.
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CORROSIEBESCHERMING BIJ SPECIALE EISEN 
PREMIUM-pakket voor de open presentatie van zuur- en zouthoudende producten

Onze toonbanken voor verswaren zijn optimaal afgestemd op de professionele presentatie van zuivelproducten, verpakte worstwaren, voorverpakt vlees, gehakt of 
gevogelteproducten.

Om in deze toonbanken producten als marinade of vis open te presenteren, is een speciale inrichting nodig die bescherming biedt tegen corrosie. Want hoe lekker en 
uitnodigend gekruide olijven, gepekelde kaas en gemarineerde artisjokken er ook uit mogen zien: zuur- en zouthoudende producten tasten metaal niet alleen via 
direct contact, maar ook via de lucht aan.

Voor een optimaal rendement van uw investering adviseren wij daarom ons PREMIUM-pakket. Dit omvat de corrosiebestendige uitvoering van alle onderdelen die 
direct of indirect kunnen worden aangetast, zoals de verdampercoating, de presentatieruimte van chroomnikkelstaal en de inwendige onderdelen van de toonbank.

U vindt de details van de PREMIUM-variant onder de bestelinformatie.
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serie KAI 
veelzijdige toepassingsmogelijkheden

serie KAI 
Zelfbedieningsversies, broodvitrines 

en andere varianten op aanvraag

Verswarentoonbank serie KAI-M - temperatuurklasse M2 of M1 
diepte: 1069 mm | diepte displayruimte: 862 mm

• stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
• naar keuze met temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 

of M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
• buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
• binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
• 862 mm diep presentatieblad, RVS 1.4310
• heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing
• standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
• gebogen panoramavoorruit met liftmechanisme, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
• werkblad van 250 mm diep, met kunststof coating
• onderbouwkoeling met 1 tot 4 deuren 

 
Let op: 
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs (standaard RAL 9006), frontlijsten ook in de RAL-kleuren 
1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs. 
 
Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten evenals uitvoeringen met kantelraam zijn op aanvraag leverbaar. 
 
Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met 
een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 3.

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, 
geschikt voor aanbouw
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KAI 937-M KAI 1250-M KAI 1562-M KAI 1875-M KAI 2500-M KAI 3125-M KAI 3750-M KAI 
BUITEN-

HOEK 90°

KAI 
BINNEN-
HOEK 90°

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw stekkerklaar, circulatiekoeling, 
zonder zijgedeeltes

temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), of temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C) decorlijsten: wit

buiten (b x d) 1017 x 1069 1330 x 1069 1642 x 1069 1955 x 1069 2580 x 1069 3205 x 1069 3830 x 1069 1910 x 1152 2060 x 1182
buiten (h) 1248

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gezamenlijke 
aansluitwaarde

484 W / 
230 V

505 W / 
230 V

900 W / 
230 V

983 W / 
230 V

1179 W /  
230 V

1512 W /  
230 V

1553 W /  
230 V

528 W / 
230 V

570 W / 
230 V

koelvermogen 576 W / VT -10 °C 1098 W / VT -10 °C 1448 W /
 VT -10 °C 2058 W / VT -10 °C 576 W / VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 449A / 
400 g

R 449A / 
400 g

R 449A / 
550 g

R 449A / 
550 g

R 449A / 
700 g

R 449A / 
1000 g

R 449A / 
1000 g

R 449A / 
450 g

R 449A / 
450 g

energieverbruik 6,8 kWh / 24u 7,0 kWh / 24u 12,9 kWh / 24u 13,8 kWh / 24u 16,6 kWh / 24u 21,3 kWh / 24u 21,7 kWh / 24u 6,9 kWh / 24u 7,6 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

Verswarentoonbank serie KAI-M - temperatuurklasse M2 of M1 
diepte: 1069 mm | diepte displayruimte: 862 mm
stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

presentatie- 
oppervlak 0,6 m² 0,91 m² 1,05 m² 1,2 m² 1,8 m² 2,1 m² 2,8 m² 1,19 m² 1,47 m²

deuren 
(onderbouw) 1 1 1 2 3 4 4

bereik M2: +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
M1: 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto

210 kg / 
140 kg

200 kg / 
150 kg

290 kg / 
215 kg

285 kg / 
225 kg

365 kg / 
300 kg

440 kg / 
360 kg

525 kg / 
450 kg

335 kg / 
285 kg

350 kg / 
300 kg

GEWICHT

buitenkant frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 10 en 9 / 11. 

artikelnr. 4547012842 4547013852 4547012852 4547013862 4547013872 4547012862 4547013882 4547013992 4547013982
verkoopprijs € 4.490,00 € 4.791,00 € 5.193,00 € 5.501,00 € 6.161,00 € 7.144,00 € 7.820,00 € 6.694,00 € 6.332,00

BESTELINFORMATIE M2

meerprijs € 856,00 € 1.044,00 € 1.243,00 € 1.458,00 € 1.852,00 € 2.205,00 € 2.606,00 € 1.978,00 € 2.102,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTEN M2 (CODE: PREMIUM-M2)

artikelnr. 4547012841 4547013851 4547012851 4547013861 4547013871 4547012861 4547013881 4547013991 4547013981
verkoopprijs € 4.594,00 € 4.883,00 € 5.307,00 € 5.629,00 € 6.298,00 € 7.323,00 € 8.002,00 € 6.763,00 € 6.401,00

BESTELINFORMATIE M1

meerprijs € 856,00 € 1.044,00 € 1.243,00 € 1.458,00 € 1.852,00 € 2.205,00 € 2.606,00 € 1.978,00 € 2.102,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTEN M1 (CODE: PREMIUM-M1)
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Verswarentoonbank serie KAI-O - temperatuurklasse M2 of M1 
diepte: 1069 mm | diepte displayruimte: 862 mm
centraal gekoeld, circulatiekoeling en onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, 
geschikt voor aanbouw

serie KAI 
veelzijdige toepassingsmogelijkheden

serie KAI 
Zelfbedieningsversies, broodvitrines 

en andere varianten op aanvraag

• centraal gekoelde toonbank voor verswaren met circulatiekoeling voor aansluiting op een externe koelinstallatie
• naar keuze met temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 

of M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
• buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
• binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
• 862 mm diep presentatieblad van RVS 1.4310
• heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display
• met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 404A
• automatische ontdooiing
• standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
• gebogen panoramavoorruit met liftmechanisme, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
• werkblad van 250 mm diep, met kunststof coating
• onderbouwkoeling met 1 tot 4 deuren 

 
Let op: 
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs (standaard RAL 9006), frontlijsten ook in de RAL-kleuren 
1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs. 
 
Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten en uitvoeringen met een kantelraam op aanvraag. 
 
Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met 
een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 3.
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KAI 937-O KAI 1250-O KAI 1562-O KAI 1875-O KAI 2500-O KAI 3125-O KAI 3750-O
centraal gekoeld, circulatiekoeling en onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C) oder Temperaturklasse M1 (0 tot +2 °C),  decorlijsten: wit

buiten (b x d x h) 1017 x 1069 1330 x 1069 1642 x 1069 1955 x 1069 2580 x 1069 3205 x 1069 3830 x 1069 x 1248
binnen (h) 1248

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gezamenlijke 
aansluitwaarde 142 W / 230 V 170 W / 230 V 196 W / 230 V 284 W / 230 V 340 W / 230 V 456 W / 230 V 510 W / 230 V

koelvermogen 262 W / VT -10 °C 317 W / VT -10 °C 428 W / VT -10 °C 497 W / VT -10 °C 647 W / VT -10 °C 842 W / VT -10 °C 994 W / VT -10 °C
koudemiddel expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 1,4 kWh / 24u 1,6 kWh / 24u 1,9 kWh / 24u 2,8 kWh / 24u 3,3 kWh / 24u 4,5 kWh / 24u 4,9 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

Verswarentoonbank serie KAI-O - temperatuurklasse M2 of M1 
diepte: 1069 mm | diepte displayruimte: 862 mm
centraal gekoeld, circulatiekoeling en onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

presentatieoppervlak 0,6 m² 0,91 m² 1,05 m² 1,2 m² 1,8 m² 2,1 m² 2,8 m²
deuren onderbouw 1 1 1 2 3 4 4

bereik M2: +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
M1: 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto

195 kg / 
125 kg

185 kg / 
135 kg

275 kg / 
200 kg

270 kg / 
210 kg

350 kg / 
285 kg

425 kg / 
335 kg

510 kg / 
435 kg

GEWICHT

buitenkant frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 10 en 9 / 11. 

artikelnr. 4547012872 4547013932 4547012882 4547013942 4547013952 4547012892 4547013962
verkoopprijs € 4.084,00 € 4.400,00 € 4.797,00 € 4.991,00 € 5.678,00 € 6.658,00 € 7.230,00

BESTELINFORMATIE M2

meerprijs € 856,00 € 1.044,00 € 1.243,00 € 1.458,00 € 1.852,00 € 2.205,00 € 2.606,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTENN M2 (CODE: PREMIUM-M2)

artikelnr. 4547012871 4547013931 4547012881 4547013941 4547013951 4547012891 4547013961
verkoopprijs € 4.185,00 € 4.490,00 € 4.924,00 € 5.104,00 € 5.815,00 € 6.833,00 € 7.417,00

BESTELINFORMATIE M1

meerprijs € 856,00 € 1.044,00 € 1.243,00 € 1.458,00 € 1.852,00 € 2.205,00 € 2.606,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTENN M1 (CODE: PREMIUM-M1)
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Serie KAI HOT PL - warme toonbank 
diepte: 1185 mm | diepte displayruimte: 743 mm
stekkerklaar, geschikt voor aanbouw

KAI HOT PL 937 KAI HOT PL 1250 KAI HOT PL 1562
met elektronische besturing, voor presentatie op een warmhoudplaat 

uitvoering met 3 infraroodlampen, met zijgedeeltes

buiten (b x d x h) 1017 x 1185 x 1200 1330 x 1185 x 1200 1642 x 1185 x 1200
hoogte bij geopende 
deksel 1840

AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 2320 W / 400 V 3260 W / 400 V 4640 W / 400 V
TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +65 °C
TEMPERATUURINFORMATIE

buitenkant frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 454701423 454701425 454701427
verkoopprijs € 6.827,00 € 8.290,00 € 9.064,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 10 en 9 / 11.

serie KAI 
veelzijdige toepassingsmogelijkheden

serie KAI 
Zelfbedieningsversies, broodvitrines 

en andere varianten op aanvraag

• stekkerklare warme toonbank, voor presentatie op een warmhoudplaat en met infraroodlampen
• buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
• binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
• infraroodlamp, aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• Full-System-Dixell-besturing, digitaal display, fungeert als master-besturing bij het kanaliseren van meerdere apparaten, 

Full-System voor het gebruik van max. 3 temperatuurvoelers
• standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
• gebogen panoramavoorruit met liftmechanisme, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
• 743 mm diep presentatieblad
• werkblad van 180 mm diep, met kunststof coating 

 
Let op: 
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs, frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 
5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs. 
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Serie KAI Hot, Bain Marie GN 
diepte: 1185 mm | diepte displayruimte: 743 mm
stekkerklaar, geschikt voor aanbouw

KAI HOT, 
BAIN MARIE GN 937

KAI HOT, 
BAIN MARIE GN 1250

KAI HOT, 
BAIN MARIE GN 1562

met elektronische besturing, voor presentatie in GN-bakken 
uitvoering met 3 infraroodlampen,  incl. zijgedeeltes

buiten (b x d x h) 1017 x 1185 x 1200 1330 x 1185 x 1200 1642 x 1185 x 1200
hoogte bij geopende 
deksel 1840

AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 2300 W / 400 V 4100 W / 400 V 5900 W / 400 V
TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +65 °C
TEMPERATUURINFORMATIE

buitenkant frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 454701422 454701424 454701426
verkoopprijs € 6.470,00 € 7.822,00 € 8.492,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bakkenset voor Kai Hot, 1250, h in mm: 100, met deksel (absoluut nodig) 454899710 1.014,00
GN-bakkenset voor Kai Hot, 1562, h in mm: 100, met deksel (absoluut nodig) 454899720 1.255,00
GN-bakkenset voor Kai Hot, 937, h in mm: 100, met deksel (absoluut nodig) 454899700 738,00
zijgedeelte links, b in mm: 40 454899118 350,00
zijgedeelte rechts, b in mm: 40 454899119 350,00

serie KAI 
veelzijdige toepassingsmogelijkheden

serie KAI 
Zelfbedieningsversies, broodvitrines 

en andere varianten op aanvraag

• stekkerklare warme toonbank bain-marie met waterbad
• buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
• binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
• heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• Full-System-Dixell-besturing, digitaal display, fungeert als master-besturing bij het kanaliseren van meerdere apparaten,  

Full-System voor het gebruik van max. 3 temperatuurvoelers
• lokale watertoe- en -afvoer vereist
• standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
• gebogen panoramavoorruit met liftmechanisme, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
• 743 mm diep presentatieblad
• werkblad van 180 mm diep, met kunststof coating 

 
Let op: 
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs, frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 
5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs. 
 
Voor bain-marie KAI HOT GN is de desbetreffende GN-bakkenset uit de speciale toebehoren absoluut nodig.
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TOEBEHOREN VOOR SERIE KAI

KA
I 9

37
-M

KA
I 1

25
0-

M

KA
I 1

56
2-

M

KA
I 1

87
5-

M

KA
I 2

50
0-

M

KA
I 3

12
5-

M

KA
I 3

75
0-

M

Ka
i b

in
ne

nh
oe

k 
90

°

Ka
i b

ui
te

nh
oe

k 
90

°

ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

werkblad van RVS, P250 - 1250 o o - - - - - - - 454899158 119,00
werkblad van RVS, P250 - 1875 - - o o - - - - - 454899159 169,00
werkblad van RVS, P250 - 2500 - - - - o - - - - 454899160 220,00
werkblad van RVS, P250 - 3750 - - - - - o o - - 454899161 284,00
werkblad van RVS, P250 - 937 o - - - - - - - - 4548991571 116,00
werkblad van RVS, P250, buitenhoek - - - - - - - - o 454899163 686,00
werkblad van RVS, P250, binnenhoek - - - - - - - o - 454899162 319,00
bodemrooster voor 1250 o o - - - - - - - 454899182 141,00
bodemrooster voor 1875 - - o o - - - - - 454899183 212,00
bodemrooster voor 2500 - - - - o - - - - 454899184 278,00
bodemrooster voor 3750 - - - - - o o - - 454899185 417,00
draadrooster laag, verplaatsbaar o o o o o o o - - 454899126 19,00
glazen schap zonder verlichting 1250 o o - - - - - - - 454899164 257,00
glazen schap zonder verlichting 1875 - - o o - - - - - 454899165 383,00
glazen schap zonder verlichting 2500 - - - - o - - - - 454899166 396,00
glazen schap zonder verlichting 3750 - - - - - o o - - 454899167 535,00
glazen schap zonder verlichting, buitenhoek - - - - - - - - o 454899169 762,00
glazen schap zonder verlichting, binnenhoek - - - - - - - o - 454899168 1.040,00
kabelkanaal met 2 wandcontactdozen o o o o o o o - - 454899137 142,00
kanaliseringsset o o o o o o o - - 454899125 55,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 1250, af fabriek - o - - - - - - - 454899561 124,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 1562, af fabriek - - o - - - - - - 454899562 161,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 1875, af fabriek - - - o - - - - - 454899563 164,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 2500, af fabriek - - - - o - - - - 454899564 244,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 3125, af fabriek - - - - - o - - - 454899565 336,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 3750, af fabriek - - - - - - o - - 454899566 363,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 937, af fabriek o - - - - - - - - 454899560 77,00
led-verlichting T5, M2, 1250, af fabriek - o - - - - - - - 454899568 140,00
led-verlichting T5, M2, 1562, af fabriek - - o - - - - - - 454899569 185,00
led-verlichting T5, M2, 1875, af fabriek - - - o - - - - - 454899570 203,00
led-verlichting T5, M2, 2500, af fabriek - - - - o - - - - 454899571 280,00
led-verlichting T5, M2, 3125, af fabriek - - - - - o - - - 454899572 378,00
led-verlichting T5, M2, 3750, af fabriek - - - - - - o - - 454899573 414,00
led-verlichting T5, M2, 937, af fabriek o - - - - - - - - 454899567 96,00
middenzijwand met spiegel o o o o o o o - - 454899123 1.053,00
papierhouder van gerilsaneerde draad o o o o o o o - - 454899136 25,00
schuiframen, plexiglas, voor 1250 o o - - - - - - - 454899170 157,00
schuiframen, plexiglas, voor 1875 - - o o - - - - - 454899171 255,00
schuiframen, plexiglas, voor 2500 - - - - o - - - - 454899172 288,00
schuiframen, plexiglas, voor 3750 - - - - - o o - - 454899173 407,00
schuiframen, plexiglas, voor 937 o - - - - - - - - 4548991691 178,00
schuifraamset, plexiglas, bij RVS werkblad 1250 o o - - - - - - - 454899174 13,00
schuifraamset, plexiglas, bij RVS werkblad 1875 - - o o - - - - - 454899175 15,00
schuifraamset, plexiglas, bij RVS werkblad 2500 - - - - o - - - - 454899176 16,00
schuifraamset, plexiglas, bij RVS werkblad 3750 - - - - - o o - - 454899177 17,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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TOEBEHOREN VOOR SERIE KAI
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

zijgedeelte links, b in mm: 40 o o o o o o o - - 454899118 350,00
zijgedeelte rechts, b in mm: 40 o o o o o o o - - 454899119 350,00
presentatieblad, getrapt, voor 1250, h in mm: 100 o o - - - - - - - 454899138 125,00
presentatieblad, getrapt, voor 1250, h in mm: 50 o o - - - - - - - 454899148 112,00
presentatieblad, getrapt, voor 1250, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 100 o o - - - - - - - 454899144 134,00
presentatieblad, getrapt, voor 1250, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 50 o o - - - - - - - 454899154 126,00
presentatieblad, getrapt, voor 1875, h in mm: 100 - - o o - - - - - 454899139 188,00
presentatieblad, getrapt, voor 1875, h in mm: 50 - - o o - - - - - 454899149 168,00
presentatieblad, getrapt, voor 1875, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 100 - - o o - - - - - 454899145 197,00
presentatieblad, getrapt, voor 1875, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 50 - - o o - - - - - 454899155 184,00
presentatieblad, getrapt, voor 2500, h in mm: 100 - - - - o - - - - 454899140 251,00
presentatieblad, getrapt, voor 2500, h in mm: 50 - - - - o - - - - 454899150 222,00
presentatieblad, getrapt, voor 2500, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 100 - - - - o - - - - 454899146 259,00
presentatieblad, getrapt, voor 2500, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 50 - - - - o - - - - 454899156 239,00
presentatieblad, getrapt, voor 3750, h in mm: 100 - - - - - o o - - 454899141 376,00
presentatieblad, getrapt, voor 3750, h in mm: 50 - - - - - o o - - 454899151 335,00
presentatieblad, getrapt, voor 3750, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 100 - - - - - o o - - 454899147 386,00
presentatieblad, getrapt, voor 3750, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 50 - - - - - o o - - 454899157 350,00
presentatieblad, getrapt, voor buitenhoek, h in mm: 100 - - - - - - - - o 454899143 396,00
presentatieblad, getrapt, voor buitenhoek, h in mm: 50 - - - - - - - - o 454899153 184,00
presentatieblad, getrapt, voor binnenhoek, h in mm: 100 - - - - - - - o - 454899142 541,00
presentatieblad, getrapt, voor binnenhoek, h in mm: 50 - - - - - - - o - 454899152 303,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar o o o o o o o - - 454899130 185,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 1 niveau o o o o o o o - - 454899132 249,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 2 niveaus o o o o o o o - - 454899134 273,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar o o o o o o o - - 454899129 63,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 1 niveau o o o o o o o - - 454899131 177,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 2 niveaus o o o o o o o - - 454899133 191,00
scheidingspaneel van plexiglas, hoog, verplaatsbaar o o o o o o o - - 454899128 231,00
scheidingspaneel van plexiglas, laag, verplaatsbaar o o o o o o o - - 454899127 159,00
verdampercoating 1250, voor Kai en Milos P - o - - - - - - - 4548999013 310,00
verdampercoating 1562, voor Kai en Milos P - - o - - - - - - 4548999014 331,00
verdampercoating 1875, voor Kai en Milos P - - - o - - - - - 4548999015 353,00
verdampercoating 2500, voor Kai en Milos P - - - - o - - - - 4548999016 371,00
verdampercoating 3125, voor Kai en Milos P - - - - - o - - - 4548999017 394,00
verdampercoating 3750, voor Kai en Milos P - - - - - - o - - 4548999018 414,00
verdampercoating 937, voor Kai en Milos P o - - - - - - - - 4548999012 290,00
verdampercoating buitenhoek 90°, voor Kai en Milos P - - - - - - - - o 4548999020 414,00
verdampercoating binnenhoek 90° voor Patmos Square - - - - - - - o - 4548999022 414,00
tussenzijgedeelte pvc o o o o o o o - - 454EKIFPIP09 1.382,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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Verswarentoonbank Serie MILOS P - temperatuurklasse M2 of M1 
diepte: 1100 mm | diepte displayruimte: 862 mm
stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS,  
geschikt voor aanbouw

MILOS toepassingsvoorbeeld • stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
• naar keuze met temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 

of M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
• buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
• binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
• heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitale temperatuurweergave
• automatische ontdooiing
• 862 mm diep presentatieblad van RVS 1.4310
• standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
• onderbouwkoeling met deuren
• werkblad van 250 mm diep, met kunststof coating
• servicevriendelijke, rechte panoramavoorruit, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen 

 
Let op: 
frontlijst onderaan in de standaardkleur RAL 9006, met kunststof stootlijst in het grijs en een stootlijst van RVS, front-
lijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere 
kleuren tegen meerprijs. 
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MILOS P
937-M

MILOS P 
1250-M

MILOS P 
1562-M M2

MILOS P 
1875-M

MILOS P 
2500-M

MILOS P
3125-M

MILOS P 
3750-M

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw
temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), Temperaturklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit

buiten (b x d x h) 1017 x 1100 x 1175 1330 x 1100 x 1175 1642 x 1100 x 1175 1955 x 1100 x 1175 2580 x 1100 x 1175 3205 x 1100 x 1175 3830 x 1100 x 1175
binnen (b x d x h) 862

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gezamenlijke 
aansluitwaarde 559 W / 230 V 580 W / 230 V 1006 W / 230 V 1123 W / 230 V 1322 W / 230 V 1762 W / 230 V 1804 W / 230 V

koelvermogen 576 W / VT -10 °C 576 W / VT -10 °C 1098 W / VT -10 °C 1098 W / VT -10 °C 1448 W / VT -10 °C 2058 W / VT -10 °C 2058 W / VT -10 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid R 449A / 400 g R 449A / 400 g R 449A / 550 g R 449A / 550 g R 449A / 700 g R 449A / 1000 g R 449A / 1000 g

energieverbruik 6,4 kWh / 24u 6,4 kWh / 24u 12,1 kWh / 24u 13,0 kWh / 24u 15,4 kWh / 24u 19,8 kWh / 24u 19,9 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik M2: +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
M1: 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht netto 118 kg 158 kg 198 kg 236 kg 315 kg 394 kg 472 kg
GEWICHT

buitenkant frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
binnenkant binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal, presentatieoppervlak RVS 1.4301

BEHUIZING

Verswarentoonbank serie MILOS P - temperatuurklasse M2 of M1 
diepte: 1100 mm | diepte displayruimte: 862 mm
stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

presentatieoppervlak 0,68 m² 0,91 m² 1,14 m² 1,37 m² 1,83 m² 2,29 m² 2,75 m²
deuren onderbouw 1 1 1 2 3 4 4

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 16.

artikelnr. 4547015111 4547015211 4547015311 4547015411 4547015511 4547015611 4547015711
verkoopprijs € 5.758,00 € 6.120,00 € 6.615,00 € 6.993,00 € 7.809,00 € 9.029,00 € 9.854,00

BESTELINFORMATIE M2

meerprijs € 829,00 € 1.011,00 € 1.204,00 € 1.413,00 € 1.794,00 € 2.136,00 € 2.525,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTENN M2 (CODE: PREMIUM-M2)

artikelnr. 4547015112 4547015212 4547015312 4547015412 4547015512 4547015612 4547015712
meerprijs € 5.875,00 € 6.228,00 € 6.769,00 € 7.146,00 € 7.977,00 € 9.244,00 € 10.082,00

BESTELINFORMATIE M1

verkoopprijs € 829,00 € 1.011,00 € 1.204,00 € 1.413,00 € 1.794,00 € 2.136,00 € 2.525,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTENN M1 (CODE: PREMIUM-M1)

09
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• centraal gekoelde toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
• naar keuze met temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. 

of M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
• buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
• binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
• heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitale temperatuurweergave
• automatische ontdooiing
• 862 mm diep presentatieblad van RVS 1.4310
• standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
• onderbouwkoeling met deuren
• werkblad van 250 mm diep, met kunststof coating
• servicevriendelijke, rechte panoramavoorruit, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen 

 
Let op: 
frontlijst onderaan in de standaardkleur RAL 9006, met kunststof stootlijst in het grijs en een stootlijst van RVS, front-
lijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere 
kleuren tegen meerprijs. 
 
Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten evenals centraal gekoelde modellen op aanvraag. 

centraal gekoeld, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS,  
geschikt voor aanbouw

MILOS toepassingsvoorbeeld

Verswarentoonbank Serie MILOS P - temperatuurklasse M2 of M1 
diepte: 1100 mm | diepte displayruimte: 862 mm
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MILOS P 
937-O 

MILOS P 
1250-O

MILOS P 
1562-O

MILOS P 
1875-O

MILOS P 
2500-O

MILOS P 
3125-O

MILOS P 
3750-O

centraal gekoeld, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw
temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), Temperaturklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit

buiten (b x d x h) 1017 x 1100 x 1175 1330 x 1100 x 1175 1642 x 1100 x 1175 1955 x 1100 x 1175 2580 x 1100 x 1175 3205 x 1100 x 1175 3830 x 1100 x 1175
binnen (b x d x h) 862

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gezamenlijke 
aansluitwaarde 106 W / 230 V 120 W / 230 V 134 W / 230 V 212 W / 230 V 240 W / 230 V 332 W / 230 V 360 W / 230 V

koelvermogen 262 W / VT -10 °C 317 W / VT -10 °C 428 W / VT -10 °C 497 W / VT -10 °C 649 W / VT -10 °C 842 W / VT -10 °C 994 W / VT -10 °C
koudemiddel expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 1,0 kWh / 24u 1,0 kWh / 24u 1,1 kWh / 24u 2,0 kWh / 24u 2,1 kWh / 24u 3,0 kWh / 24u 3,1 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik M2: +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
M1: 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto

140 kg / 
70 kg

212 kg / 
142 kg

275 kg / 
205 kg

290 kg / 
220 kg

369 kg / 
299 kg

394 kg /
344 kg

472 kg /
420 kg

GEWICHTSANGABEN

buitenkant frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal, presentatieoppervlak RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 454701512 454701522 454701532 454701542 454701552 454701562 454701572
verkoopprijs € 5.289,00 € 5.668,00 € 6.165,00 € 6.400,00 € 7.251,00 € 8.467,00 € 9.176,00

BESTELINFORMATIE M2

centraal gekoeld, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS,  
geschikt voor aanbouw

presentatieoppervlak 0,68 m² 0,91 m² 1,14 m² 1,37 m² 1,83 m² 2,29 m² 2,75 m²
deuren onderbouw 1 1 1 2 3 4 4

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 16.

meerprijs € 829,00 € 1.011,00 € 1.204,00 € 1.413,00 € 1.794,00 € 2.136,00 € 2.525,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTEN M2 (CODE: PREMIUM-M2)

artikelnr. 4547015121 4547015221 4547015321 4547015421 4547015521 4547015621 4547015721
verkoopprijs € 5.400,00 € 5.786,00 € 6.320,00 € 6.559,00 € 7.419,00 € 8.686,00 € 9.407,00

BESTELINFORMATIE

meerprijs € 829,00 € 1.011,00 € 1.204,00 € 1.413,00 € 1.794,00 € 2.136,00 € 2.525,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTEN M1 (CODE: PREMIUM-M1)

Verswarentoonbank serie MILOS P - temperatuurklasse M2 of M1 
diepte: 1100 mm | diepte displayruimte: 862 mm

09
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TOEBEHOREN VOOR SERIE MILOS
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 1250 - o - - - - - 454899514 119,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 1562 - - o - - - - 454899515 135,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 1875 - - - o - - - 454899516 169,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 2500 - - - - o - - 454899517 220,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 3125 - - - - - o - 454899518 224,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 3750 - - - - - - o 454899519 284,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 937 o - - - - - - 454899513 113,00
draadrooster laag, verplaatsbaar o o o o o o o 454899126 19,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 1250 - o - - - - - 454899521 129,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 1562 - - o - - - - 454899522 133,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 1875 - - - o - - - 454899523 136,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 2500 - - - - o - - 454899524 147,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 3125 - - - - - o - 454899525 153,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 3750 - - - - - - o 454899526 163,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 937 o - - - - - - 454899520 121,00
kabelkanaal met 2 wandcontactdozen o o o o o o o 454899137 142,00
led-verlichting T5, M2, 1250, af fabriek - o - - - - - 454899568 140,00
led-verlichting T5, M2, 1562, af fabriek - - o - - - - 454899569 185,00
led-verlichting T5, M2, 1875, af fabriek - - - o - - - 454899570 203,00
led-verlichting T5, M2, 2500, af fabriek - - - - o - - 454899571 280,00
led-verlichting T5, M2, 3125, af fabriek - - - - - o - 454899572 378,00
led-verlichting T5, M2, 3750, af fabriek - - - - - - o 454899573 414,00
led-verlichting T5, M2, 937, af fabriek o - - - - - - 454899567 96,00
papierhouder van gerilsaneerde draad o o o o o o o 454899136 25,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 1250 - o - - - - - 454899507 341,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 1562 - - o - - - - 454899508 268,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 1875 - - - o - - - 454899509 406,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 2500 - - - - o - - 454899510 440,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 3125 - - - - - o - 454899511 531,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 937 o - - - - - - 454899506 241,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar o o o o o o o 454899503 177,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 1 niveau o o o o o o o 454899504 239,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 2 niveaus o o o o o o o 454899505 261,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar o o o o o o o 454899129 63,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 1 niveau o o o o o o o 454899131 177,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 2 niveaus o o o o o o o 454899133 191,00
scheidingspaneel van plexiglas, hoog, verplaatsbaar o o o o o o o 454899502 220,00
scheidingspaneel van plexiglas, laag, verplaatsbaar o o o o o o o 454899127 159,00
verdampercoating 1250, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P - o - - - - - 4548999013 310,00
verdampercoating 1562, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P - - o - - - - 4548999014 331,00
verdampercoating 1875, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P - - - o - - - 4548999015 353,00
verdampercoating 2500, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P - - - - o - - 4548999016 371,00
verdampercoating 3125, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P - - - - - o - 4548999017 394,00
verdampercoating 3750, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P - - - - - - o 4548999018 414,00
verdampercoating 937, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P o - - - - - - 4548999012 290,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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Verswarentoonbank GIOVE II 
incl. onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

u vindt het uitgebreide toebehorenprogramma 
op de speciale pagina's

Verswarentoonbank GIOVE II-M ST 
diepte: 1115 mm | diepte displayruimte: 730 mm
stekkerklaar, statische koeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

GIOVE  
II-135-M ST

GIOVE  
II-200-M ST

GIOVE  
II-260-M ST

GIOVE  
II-320-M ST

GIOVE  
II-385-M ST

stekkerklaar, statische koeling, incl. zijgedeeltes
frontlijst: RAL 9016 (wit)

presentatie- 
oppervlak 0,89 m² 1,33 m² 1,78 m² 2,22 m² 2,66 m²

deuren bij 
onderbouw 1 2 3 4 5

buiten (b x d) 1250 x 1115 1875 x 1115 2500 x 1115 3125 x 1115 3750 x 1115
buiten (h) 1230

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

• stekkerklare toonbank voor versproducten met statische koeling
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
• binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
• onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
• getemperd, gebogen glas aan de voorkant, naar voren te kantelen en daardoor gemakkelijk te reinigen
• heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display, temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen
• dooiwateropvangbak, automatische ontdooiing
• robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
• verdamperafdekking en presentatieblad van RVS 1.4301
• krasvast werkblad, 310 mm diep
• standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw 

 
Let op: 
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. 
 
Centraal gekoelde modellen en uitvoeringen voor zelfbediening, bain-marie, broodproducten en hoeken op aanvraag. 
 
Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met 
een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 03.

bereik +2 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 170 kg / 150 kg 230 kg / 210 kg 275 kg / 255 kg 330 kg / 310 kg 430 kg / 410 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
binnenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt

BEHUIZING

artikelnr. 4596810021 4596810071 4596810121 4596810171 4596810221
verkoopprijs € 3.388,00 € 3.915,00 € 4.904,00 € 5.748,00 € 6.542,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 19 en 9 / 20.

meerprijs € 1.260,00 € 1.691,00 € 1.910,00 € 2.440,00 € 2.643,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)

aansluitwaarde 415 W / 230 V 451 W / 230 V 552 W / 230 V 688 W / 230 V 888 W / 230 V

koelvermogen 509 W / 
VT -10 °C

576 W / 
VT -10 °C

710 W / 
VT -10 °C

1058 W / 
VT -10 °C

1198 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveeheid

R 452A / 400 g R 452A / 450 g R 452A / 500 g R 452A /600 g R 452A / 650 g
oder R 404A

energieverbruik 5,50 kWh / 24u 8,30 kWh / 24u 10,8 kWh / 24u 12,0 kWh / 24u 14,60 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS
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Verswarentoonbank GIOVE II 
incl. onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

GIOVE UM maattekening

u vindt het uitgebreide toebehorenprogramma 
op de speciale pagina's

Verswarentoonbank GIOVE II-M UM 
diepte: 1115 mm | diepte displayruimte: 730 mm
stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

GIOVE  
II-135-M UM

GIOVE  
II-200-M UM

GIOVE  
II-260-M UM

GIOVE  
II-320-M UM

GIOVE  
II-385-M UM

stekkerklaar, circulatiekoeling, incl. zijgedeeltes
frontlijst: RAL 9016 (wit)

presentatie- 
oppervlak 0,89 m² 1,33 m² 1,78 m² 2,22 m² 2,66 m²

deuren 
(onderbouw) 1 2 3 4 5

buiten (b x d) 1330 x 1115 1955 x 1115 2580 x 1115 3205 x 1115 3830 x 1115
buiten (h) 1230

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

• stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
• binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
• onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
• getemperd, gebogen glas aan de voorkant, naar voren te kantelen en daardoor gemakkelijk te reinigen
• heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display, temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen
• dooiwateropvangbak, automatische ontdooiing
• robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
• verdamperafdekking en presentatieblad van RVS 1.4301
• krasvast werkblad, 310 mm diep
• standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw 

 
Let op: 
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. 
 
Centraal gekoelde modellen en uitvoeringen voor zelfbediening, bain-marie, broodproducten en hoeken op aanvraag. 
 
Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met 
een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 09 / 03.

bereik +2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 170 kg / 150 kg 230 kg / 210 kg 275 kg / 255 kg 330 kg / 310 kg 430 kg / 410 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
binnenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt

BEHUIZING

artikelnr. 4596810521 4596810571 4596810621 4596810671 4596810721
verkoopprijs € 3.560,00 € 4.095,00 € 5.150,00 € 6.001,00 € 6.840,00

BESTELINFORMATIE

meerprijs € 1.260,00 € 1.691,00 € 1.910,00 € 2.440,00 € 2.643,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 19 en 9 / 20.

aansluitwaarde 431 W / 230 V 467 W / 230 V 570 W / 230 V 706 W / 230 V 920 W / 230 V

koelvermogen 509 W / 
VT -10 °C

576 W / 
VT -10 °C

710 W / 
VT -10 °C

1058 W / 
VT -10 °C

1198 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveeheid

R 452A / 400 g R 452A / 450 g R 452A / 500 g R 452A / 600 g R 452A / 650 g
oder R 404A

energieverbruik 8,20 kWh / 24u 10,0 kWh / 24u 12,3 kWh / 24u 13,9 kWh / 24u 15,8 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

werkblad voor model 135 van RVS, meerprijs, let er bij kanalisering op dat de extra 
ombouwset 459.681.610 gebruikt moet worden o - - - - o - - - - 459553635 197,00

werkblad voor model 200 van RVS, meerprijs, let er bij kanalisering op dat de extra 
ombouwset 459.681.610 gebruikt moet worden - o - - - - o - - - 459553636 244,00

werkblad voor model 260 van RVS, meerprijs, let er bij kanalisering op dat de extra 
ombouwset 459.681.610 gebruikt moet worden - - o - - - - o - - 459553637 419,00

werkblad voor model 320 van RVS, meerprijs, let er bij kanalisering op dat de extra 
ombouwset 459.681.610 gebruikt moet worden - - - o - - - - o - 459553638 336,00

werkblad voor model 385 van RVS, meerprijs, let er bij kanalisering op dat de extra 
ombouwset 459.681.610 gebruikt moet worden - - - - o - - - - o 459553639 351,00

werkbladuitbreiding 350 mm o o o o o o o o o o 459680588 186,00
werkbladuitbreiding 700 mm o o o o o o o o o o 459680589 270,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60 voor GIOVE II 135, 
h in mm: 60  voor GIOVE II 385 - - - - o - - - - o 459X137R 410,00

presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor GIOVE II 135 o - - - - o - - - - 459X112R 136,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor GIOVE II 200 - o - - - - o - - - 459X118R 205,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor GIOVE II 260 - - o - - - - o - - 459X125R 273,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor GIOVE II 320 - - - o - - - - o - 459X131R 341,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor GIOVE II 135 o - - - - o - - - - 459X212R 170,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor GIOVE II 200 - o - - - - o - - - 459X218R 256,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor GIOVE II 260 - - o - - - - o - - 459X225R 340,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor GIOVE II 320 - - - o - - - - o - 459X231R 425,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor GIOVE II 385 - - - - o - - - - o 459X237R 510,00
RVS legbord, 1 niveau o o o o o o o o o o 459551704 69,00
elektrische ontdooiing voor model 135, stekkerklaar, meerprijs o - - - - o - - - - 459681432 206,00
elektrische ontdooiing voor model 200, stekkerklaar, meerprijs - o - - - - o - - - 459681433 234,00
elektrische ontdooiing voor model 260, stekkerklaar, meerprijs - - o - - - - o - - 459681434 245,00
elektrische ontdooiing voor model 320, stekkerklaar, meerprijs - - - o - - - - o - 459681435 265,00
elektrische ontdooiing voor model 385, stekkerklaar, meerprijs - - - - o - - - - o 459681436 273,00
frontverlichtingsset voor model 135 o - - - - o - - - - 459680578 141,00
frontverlichtingsset voor model 200 - o - - - - o - - - 459680579 157,00
frontverlichtingsset voor model 260 - - o - - - - o - - 459680580 245,00
frontverlichtingsset voor model 320 - - - o - - - - o - 459680581 248,00
frontverlichtingsset voor model 385 - - - - o - - - - o 459680582 255,00
hakbord- en weegschaalblad voor uitbreiding van alle GIOVE modellen o o o o o o o o o o 459680591 85,00
kleingeldplateau van plexiglas o o o o o o o o o o 459665962 201,00
verplaatsbare papierollenhouder o o o o o o o o o o 459680585 143,00
poly-hakbord- en weegschaalblad, b x d in mm: 400 x 400, voor apparaten met 
schuifdeuren o o o o o o o o o o 459681570 158,00

poly-hakbord- en weegschaalblad, b x d in mm: 400 x 400, uitsluitend voor 
apparaten zonder schuifdeuren o o o o o o o o o o 459550109 67,00

schuiframen van plexiglas voor 90° buitenhoek GIOVE II o o - - - - - - - - 459681488 141,00
schuiframen van plexiglas voor 90° binnenhoek GIOVE II o o - - - - - - - - 459681489 185,00
schuifdeuren van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 135 o - - - - o - - - - 459681463 153,00
schuifdeuren van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 200 - o - - - - o - - - 459681464 177,00
schuifdeuren van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 260 - - o - - - - o - - 459681465 242,00
schuifdeuren van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 320 - - - o - - - - o - 459681466 263,00
schuifdeuren van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 385 - - - - o - - - - o 459681467 315,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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TOEBEHOREN VOOR SERIE GIOVE II
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

zijgedeelte links voor GIOVE, b in mm: 40 o o o o o o o o o o 459681415 248,00
zijgedeelte rechts voor GIOVE, b in mm: 40 o o o o o o o o o o 459681416 248,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 135 o - - - - o - - - - 459592705 130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 200 - o - - - - o - - - 459592706 130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 260 - - o - - - - o - - 459592707 130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 320 - - - o - - - - o - 459592708 130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 385 - - - - o - - - - o 459592709 130,00
tassenrek voor model 135 o - - - - o - - - - 459680572 228,00
tassenrek voor model 200 - o - - - - o - - - 459680573 271,00
tassenrek voor model 260 - - o - - - - o - - 459680574 418,00
tassenrek voor model 320 - - - o - - - - o - 459680575 457,00
tassenrek voor model 385 - - - - o - - - - o 459680576 510,00
scheidingspaneel van glas, vast over de volle hoogte voor standaardvitrine GIOVE II o o o o o o o o o o 459681460 204,00
behuizing GIOVE / MARTE 135 in een speciale kleur o - - - - o - - - - 459594181 26,00
behuizing GIOVE / MARTE 200 in een speciale kleur - o - - - - o - - - 459594246 35,00
behuizing GIOVE / MARTE 260 in een speciale kleur - - o - - - - - - - 459594182 43,00
behuizing GIOVE / MARTE 320 in een speciale kleur - - - o - - - - o - 459594247 60,00
behuizing GIOVE / MARTE 385 in een speciale kleur - - - - o - - o - o 459594233 71,00
samenbouwset GIOVE alle modellen o o o o o o o o o o 459681424 198,00
tussenetage van glas voor model 135 o - - - - o - - - - 459681492 101,00
tussenetage van glas voor model 200 - o - - - - o - - - 459681493 113,00
tussenetage van glas voor model 260 - - o - - - - o - - 459681494 153,00
tussenetage van glas voor model 320 - - - o - - - - - - 459681495 159,00
tussenetage van glas voor model 385 - - - - o - - - o o 459681496 178,00
tussenzijgedeelte (thermische scheiding), alle GIOVE II-modellen o o o o o o o o o o 459681417 1.095,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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Verswarentoonbank MARTE 
stekkerklare versie met circulatiekoeling, onder-

bouwkoeling en extra diep presentatieblad

MARTE onderbouwkoeling

u vindt het uitgebreide toebehorenprogramma 
op de speciale pagina's

Verswarentoonbank serie MARTE-M ST 
diepte: 1115 mm | diepte displayruimte: 730 mm
stekkerklaar, statische koeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

MARTE 
135-M ST

MARTE 
200-M ST

MARTE 
260-M ST

MARTE 
320-M ST

MARTE 
385-M ST

stekkerklaar, statische koeling
frontlijst: RAL 9016 (wit)

presentatie- 
oppervlak 1,06 m² 1,60 m² 2,13 m² 2,66 m² 3,20 m²

deuren bij 
onderbouw 1 2 3 4 5

buiten (b x d) 1330 x 1115 1955 x 1115 2580 x 1115 3205 x 1115 3830 x 1115
buiten (h) 1245

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

• stekkerklare toonbank voor versproducten met statische koeling
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
• binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
• onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
• getemperd, gebogen glas met liftmechanisme aan de voorkant, naar boven te openen en daardoor gemakkelijk te 

reinigen
• heldere verlichting, afzonderlijk te schakelen, onder de betaalplaat
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• krasvast werkblad
• robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
• standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw
• krasvast werkblad, 250 mm diep
• verdamperafdekking en extra diep presentatieblad (830 mm) van RVS 1.4301 

 
Let op: 
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. 
 
Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten op aanvraag. 
 
Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met 
een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 3.

aansluitwaarde 415 W / 230 V 451 W / 230 V 552 W / 230 V 688 W / 230 V 888 W / 230 V

koelvermogen 509 W / 
VT -10 °C

567 W / 
VT -10 °C

710 W / 
VT -10 °C

1058 W / 
VT -10 °C

1198 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 452A / 
400 g

R 452A / 
450 g

R 452A / 
500 g

R 452A / 
600 g

R 452A / 
650 g

energieverbruik 7,4 kWh / 24u 9,70 kWh / 24u 12,10 kWh / 24u 15,0 kWh / 24u 19,00 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 170 kg / 153 kg 230 kg / 207 kg 275 kg / 248 kg 330 kg / 297 kg 430 kg / 387 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
binnenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt

BEHUIZING

artikelnr. 4596802061 4596802081 4596802101 4596802121 4596802141
verkoopprijs € 4.216,00 € 4.883,00 € 6.020,00 € 6.777,00 € 7.520,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 24 en 9 / 25.

meerprijs € 1.270,00 € 1.686,00 € 1.917,00 € 2.430,00 € 2.637,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)
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Verswarentoonbank MARTE 
stekkerklare versie met circulatiekoeling, onder-

bouwkoeling en extra diep presentatieblad

MARTE onderbouwkoeling

u vindt het uitgebreide toebehorenprogramma 
op de speciale pagina's

Verswarentoonbank serie MARTE-M UM 
diepte: 1115 mm | diepte displayruimte: 830 mm

• stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
• binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
• onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
• getemperd, gebogen glas met liftmechanisme aan de voorkant, naar boven te openen en daardoor gemakkelijk te 

reinigen
• heldere verlichting, afzonderlijk te schakelen, onder de betaalplaat
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• Krasbestendig werkoppervlak
• robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
• standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw
• krasvast werkblad, 250 mm diep
• verdamperafdekking en extra diep presentatieblad (830 mm) van RVS 1.4301 

 
Let op: 
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.  
 
Optioneel leverbaar in temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten.  
 
Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten op aanvraag. 
 
Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met 
een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 09 / 03.

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

MARTE 
135-M UM

MARTE 
200-M UM

MARTE 
260-M UM

MARTE 
320-M UM

MARTE 
385-M UM

stekkerklaar, circulatiekoeling
frontlijst: RAL 9016 (wit)

presentatie- 
oppervlak 1,06 m² 1,60 m² 2,075 m² 2,66 m² 3,20 m²

deuren 
(onderbouw) 1 2 3 4 5

buiten (b x d) 1330 x 1115 1955 x 1115 2580 x 1115 3205 x 1115 3830 x 1115
buiten (h) 1245

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 433 W / 230 V 521 W / 230 V 724 W / 230 V 871 W / 230 V 1059 W / 230 V

koelvermogen 509 W / 
VT -10 °C

710 W / 
VT -10 °C

1058 W / 
VT -10 °C

1198 W / 
VT -10 °C

1448 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 452A / 
600 g

R 452A / 
850 g

R 452A / 
950 g

R 452A / 
1150 g

R 452A / 
1400 g

energieverbruik 7,4 kWh / 24u 9,70 kWh / 24u 12,10 kWh / 24u 15,0 kWh / 24u 19,00 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 170 kg / 153 kg 230 kg / 207 kg 275 kg / 248 kg 330 kg / 297 kg 430 kg / 387 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
binnenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt

BEHUIZING

artikelnr. 4596800001 4596800051 4596800101 4596800151 4596800201
verkoopprijs € 4.450,00 € 5.196,00 € 6.418,00 € 7.310,00 € 8.083,00

BESTELINFORMATIE

meerprijs € 1.270,00 € 1.686,00 € 1.917,00 € 2.430,00 € 2.637,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 24 en 9 / 25.
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Verswarentoonbank MARTE 
stekkerklare versie met circulatiekoeling, onder-

bouwkoeling en extra diep presentatieblad

MARTE onderbouwkoeling

u vindt het uitgebreide toebehorenprogramma 
op de speciale pagina's

Verswarentoonbank Serie MARTE-O UM 
diepte: 1115 mm | diepte displayruimte: 830 mm

• centraal gekoelde toonbank voor verswaren met circulatiekoeling voor aansluiting op een externe koelinstallatie
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
• binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
• onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren 
• getemperd, gebogen glas met liftmechanisme aan de voorkant, naar boven te openen en daardoor gemakkelijk te 

reinigen
• heldere verlichting, afzonderlijk te schakelen, onder de betaalplaat
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist
• Krasbestendig werkoppervlak
• robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
• standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw
• krasvast werkblad, 250 mm diep
• verdamperafdekking en extra diep presentatieblad (830 mm) van RVS 1.4301 

 
Let op: 
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. 
 
Optioneel leverbaar in temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten.  
 
Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten op aanvraag. 
 
Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met 
een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 3.

centraal gekoeld, met circulatiekoeling en onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

MARTE 
135-O UM

MARTE 
200-O UM

MARTE 
260-O UM

MARTE 
320-O UM

MARTE 
385-O UM

centraal gekoeld, circulatiekoeling
frontlijst: RAL 9016 (wit)

presentatie- 
oppervlak 1,06 m² 1,60 m² 2,13 m² 2,66 m² 3,20 m²

deuren 
(onderbouw) 1 2 3 4 5

buiten (b x d) 1330 x 1115 1955 x 1115 2580 x 1115 3205 x 1115 3830 x 1115
buiten (h) 1245

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

koelvermogen 509 W / 
VT -10 °C

710 W / 
VT -10 °C

1058 W / 
VT -10 °C

1198 W / 
VT -10 °C

1448 W / 
VT -10 °C

koudemiddel Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / 
netto 150 kg / 135 kg 210 kg / 189 kg 255 kg / 230 kg 310 kg / 279 kg 410 kg / 369 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
binnenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt

BEHUIZING

artikelnr. 4596800251 4596800301 4596800351 4596800401 4596800451
verkoopprijs € 3.979,00 € 4.696,00 € 5.979,00 € 6.722,00 € 7.301,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 24 en 9 / 25.

meerprijs € 1.270,00 € 1.686,00 € 1.917,00 € 2.430,00 € 2.637,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)
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TOEBEHOREN VOOR SERIE MARTE
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

werkblad van RVS, 250 mm diep, voor 45° binnenhoek MARTE o o o o o o o o o o 459X5AC9 194,00
werkblad van RVS, 250 mm diep, voor 90° buitenhoek MARTE o o o o o o o o o o 459X5AA9 75,00
werkblad voor model 135, van RVS, meerprijs o - - - - o - - - - 459680489 191,00
werkblad voor model 200, van RVS, meerprijs - o - - - - o - - - 459680490 220,00
werkblad voor model 260, van RVS, meerprijs - - o - - - - o - - 459680491 261,00
werkblad voor model 320, van RVS, meerprijs - - - o - - - - o - 459680492 298,00
werkblad voor model 385, van RVS, meerprijs - - - - o - - - - o 459680493 289,00
presentatieblad, 1 niveau, RVS, 625 mm o o o o o o o o o o 459550106 72,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor MARTE 200 UM - o - - - - o - - - 459X118V 217,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor MARTE 260 UM - - o - - - - o - - 459X125V 290,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor MARTE 320 UM - - - o - - - - o - 459X131V 363,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor MARTE 385 UM - - - - o - - - - o 459X137V 435,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, 30 / 60 mm hoog, voor 90° buitenhoek MARTE UM o o o o o o o o o o 459600795 322,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, 30 / 60 mm hoog, voor 90° binnenhoek MARTE UM o o o o o o o o o o 459600796 327,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor MARTE 135 UM o - - - - o - - - - 459X212V 182,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor MARTE 200 UM - o - - - - o - - - 459X218V 273,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor MARTE 260 UM - - o - - - - o - - 459X225V 363,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor MARTE 320 UM - - - o - - - - o - 459X231V 452,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor MARTE 385 UM - - - - o - - - - o 459X237V 544,00
verlichting voor tussenetage, model 135 o - - - - o - - - - 459680528 281,00
verlichting voor tussenetage, model 200 - o - - - - o - - - 459680529 309,00
verlichting voor tussenetage, model 260 - - o - - - - o - - 459680530 400,00
verlichting voor tussenetage, model 320 - - - o - - - - o - 459680531 423,00
verlichting voor tussenetage, model 385 - - - - o - - - - o 459680532 435,00
RVS legbord, 1 niveau o o o o o o o o o o 459551704 69,00
elektrische ontdooiing voor model 135, stekkerklaar o - - - - o - - - - 459041240 211,00
elektrische ontdooiing voor model 200, stekkerklaar - o - - - - o - - - 459041241 239,00
elektrische ontdooiing voor model 260, stekkerklaar - - o - - - - o - - 459041242 251,00
elektrische ontdooiing voor model 320, stekkerklaar - - - o - - - - o - 459041243 164,00
elektrische ontdooiing voor model 385, zonder aggregaat - - - - o - - - - o 459611309 273,00
elektrische ontdooiing voor model 385, stekkerklaar - - - - o - - - - o 459041244 161,00
frontverlichtingsset voor 90° buitenhoek MARTE o o o o o o o o o o 459680801 315,00
frontverlichtingsset voor model 135 o - - - - o - - - - 459680578 141,00
frontverlichtingsset voor model 200 - o - - - - o - - - 459680579 157,00
frontverlichtingsset voor model 260 - - o - - - - o - - 459680580 245,00
frontverlichtingsset voor model 320 - - - o - - - - o - 459680581 248,00
frontverlichtingsset voor model 385 - - - - o - - - - o 459680582 255,00
hakbord- en weegschaalblad, b x d in mm: 340 x 400 o o o o o o o o o o 459680586 101,00
kleingeldplateau van plexiglas o o o o o o o o o o 459665962 201,00
schuiframen van plexiglas voor 90° buitenhoek MARTE o o o o o o o o o o 459680793 141,00
schuiframen van plexiglas voor 90° binnenhoek MARTE o o o o o o o o o o 459680795 185,00
schuiframen van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 200 - o - - - - o - - - 459680944 200,00
schuiframen van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 260 - - o - - - - o - - 459680945 267,00
schuiframen van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 320 - - - o - - - - o - 459680946 304,00
schuiframen van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 385 - - - - o - - - - o 459680947 330,00
zijgedeelte links, voor MARTE, b in mm: 40 o o o o o o o o o o 459680509 261,00
zijgedeelte rechts, voor MARTE, b in mm: 40 o o o o o o o o o o 459680510 261,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 135 o - - - - o - - - - 459592705 130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 200 - o - - - - o - - - 459592706 130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 260 - - o - - - - o - - 459592707 130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 320 - - - o - - - - o - 459592708 130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 385 - - - - o - - - - o 459592709 130,00
ruit van thermisch isolatieglas, volledige hoogte, voor standaardvitrine MARTE UM o o o o o o o o o o 459680559 203,00
scheidingspaneel van isolatieglas, hoog, 
voor een vitrine met een verlichte tussenetage van glas voor MARTE UM o o o o o o o o o o 459680869 185,00

scheidingspaneel van isolatieglas, hoog, 
voor een vitrine met een tussenetage van glas voor MARTE UM o o o o o o o o o o 459680868 185,00

behuizing GIOVE / MARTE 135 in een speciale kleur o - - - - o - - - - 459594181 26,00
behuizing GIOVE / MARTE 200 in een speciale kleur - o - - - - o - - - 459594246 35,00
behuizing GIOVE / MARTE 260 in een speciale kleur - - o - - - - o - - 459594182 43,00
behuizing GIOVE / MARTE 320 in een speciale kleur - - - o - - - - o - 459594247 60,00
behuizing GIOVE / MARTE 385 in een speciale kleur - - - - o - - - - o 459594233 71,00
verpakkingsetage o o o o o o o o o o 459680590 58,00
voorraadvak in de onderbouw (niet-gekoeld en open) voor model 135 o - - - - o - - - - 459680517 47,00
voorraadvak in de onderbouw (niet-gekoeld en open) voor model 200 - o - - - - o - - - 459680518 76,00
voorraadvak in de onderbouw (niet-gekoeld en open) voor model 260 - - o - - - - o - - 459680519 110,00
voorraadvak in de onderbouw (niet-gekoeld en open) voor model 320 - - - o - - - - o - 459680520 167,00
voorraadvak in de onderbouw (niet-gekoeld en open) voor model 385 - - - - o - - - - o 459680521 177,00
weegschaalblad, b x d in mm: 400 x 400 o o o o o o o o o o 459ZG7703 177,00
samenbouwset voor alle MARTE modellen o o o o o o o o o o 459680511 128,00
tussenetage voor model 135 o - - - - o - - - - 459680522 187,00
tussenetage voor model 200 - o - - - - o - - - 459680523 221,00
tussenetage voor model 260 - - o - - - - o - - 459680524 287,00
tussenetage voor model 320 - - - o - - - - o - 459680525 297,00
tussenetage voor model 385 - - - - o - - - - o 459680526 309,00
tussenzijgedeelte voor alle MARTE modellen o o o o o o o o o o 459680592 1.115,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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Serie ENIXE
(kleur, materiaal: speciale uitvoering)

Verswarentoonbank serie ENIXE - temperatuurklasse M2 
met of zonder voorraadgedeelte / onderbouwkoeling

• stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
• standaard met gecoate verdampermpfer
• ENIXE EI100-U: met gekoeld voorraadgedeelte, onderbouwkoeling aan de kant van de bediening
• ENIXE EI100-U 937 M2 / EI100-U 1250 M2: met 1 deur, deurdraairichting links
• ENIXE EI100-U 1875 M2: met 2 deuren, deurdraairichting links / rechts
• ENIXE EI100-U 2500 M2: met 3 deuren, deurdraairichting links / links / rechts
• ENIXE EI100-U 3125 M2: met 4 deuren, deurdraairichting links / links / links / rechts
• ENIXE EI100-U 3750 M2: met 5 deuren, deurdraairichting links / links / links / links / rechts
• geschikt voor aanbouw
• binnenkant RVS 1.4301
• frontpaneel in wit (D90) geplastificeerd, frontlijst grijs aluminium
• presentatieoppervlak van RVS 1.4301, d in mm: 900
• heldere, apart te schakelen verlichting, gemonteerd onder de betaalplaat (d in mm: 360)
• optioneel met elektronische besturing (speciale toebehoren)
• digitaal display
• automatische ontdooiing door compressorstop
• rechte panoramische voorruit met liftmechanisme aan de voorkant, naar boven te openen en daardoor gemakkelijk te 

reinigen
• werkblad van RVS, d in mm: 290
• standaard met RVS papierrollenhouder 

 
Let op: 
wordt geleverd zonder zijgedeeltes (speciale toebehoren) 
 
Frontpaneel in het wit, frontlijst grijs aluminium, frontlijst en zijgedeeltes zijn ook in andere kleurtonen leverbaar 
(deels tegen meerprijs). Neem contact met ons op. 
 
De serie is op aanvraag ook leverbaar in de versies M1, broodproducten, zoetwaren, vis of als bain-marie evenals 
warmhoudplaat. Neem contact met ons op.

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw, zonder zijgedeeltes

serie ENIXE
(toepassingsvoorbeeld van meerdere gekoppelde verswarentoonbanken, kleurvariant: speciale toebehoren)
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ENIXE 
EI100-U 937 M2

ENIXE 
EI100-U 1250 M2

ENIXE 
EI100-U 1875 M2

ENIXE 
EI100-U 2500 M2

ENIXE 
EI100-U 3125 M2

ENIXE
EI100-U 3750 M2

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw, zonder zijgedeeltes

buiten (b x d x h) 937 x 1155 x 1200 1250 x 1155 x 1200 1875 x 1155 x 1200 2500 x 1155 x 1200 3125 x 1155 x 1200 3750 x 1155 x 1200
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 514 W / 230 V 522 W / 230 V 668 W / 230 V 774 W / 230 V 1210 W / 230 V 1226 W / 230 V
koelvermogen 315 W / VT -10 °C 425 W / VT -10 °C 615 W / VT -10 °C 815 W / VT -10 °C 1010 W / VT -10 °C 1200 W / VT -10 °C
koudemiddel R 452A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

buitenkant kunststof / wit
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 489100100 489100110 489100120 489100130 489100140 489100150
verkoopprijs € 5.197,00 € 5.565,00 € 7.098,00 € 8.198,00 € 9.798,00 € 11.400,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. Preis in
set, voor het verbinden van de toonbanken uit de serie ENIXE 48900003 84,00
elektronische besturing, voor serie ENIXE 48900001 470,00
zijgedeelte voor serie ENIXE 48900004 461,00
dooiwaterschaal met automatische dooiwaterverdamping, voor serie ENIXE 48900002 164,00

Verswarentoonbank serie ENIXE - temperatuurklasse M2 
met of zonder voorraadgedeelte / onderbouwkoeling
stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw, zonder zijgedeeltes

presentatieoppervlak 0,84 m² 1,13 m² 1,7 m² 2,25 m² 2,81 m² 3,38 m²
deuren (onderbouw) 1 1 2 3 4 5

ENIXE
EI200 937 M2

ENIXE 
EI200 1250 M2

ENIXE 
EI200 1875 M2

ENIXE 
EI200 2500 M2

ENIXE 
EI200 3125 M2

ENIXE 
EI200 3750 M2

stekkerklaar, circulatiekoeling, geschikt voor aanbouw, zonder zijgedeeltes

buiten (b x d x h) 937 x 1155 x 1200 1250 x 1155 x 1200 1875 x 1155 x 1200 2500 x 1155 x 1200 3125 x 1155 x 1200 3750 x 1155 x 1200
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 514 W / 230 V 522 W / 230 V 668 W / 230 V 774 W / 230 V 1210 W / 230 V 1226 W / 230 V
koelvermogen 315 W / VT -10 °C 425 W / VT -10 °C 615 W / VT -10 °C 815 W / VT -10 °C 1010 W / VT -10 °C 1200 W / VT -10 °C
koudemiddel R 452A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

artikelnr. 489200100 489200110 489200120 489200130 489200140 489200150
verkoopprijs € 5.098,00 € 5.347,00 € 6.881,00 € 7.887,00 € 9.239,00 € 10.688,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. Preis in
set, voor het verbinden van de toonbanken uit de serie ENIXE 48900003 84,00
elektronische besturing, voor serie ENIXE 48900001 470,00
zijgedeelte voor serie ENIXE 48900004 461,00
dooiwaterschaal met automatische dooiwaterverdamping, voor serie ENIXE 48900002 164,00

presentatieoppervlak 0,84 m² 1,13 m² 1,7 m² 2,25 m² 2,81 m² 3,38 m²

Verswarentoonbank serie ENIXE - temperatuurklasse M2 
zonder voorraadgedeelte
stekkerklaar, circulatiekoeling, geschikt voor aanbouw, zonder zijgedeeltes 

buitenkant kunststof / wit
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING
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Verswarentoonbank Serie MAJOR-M UM 
diepte: 1185 mm | diepte displayruimte: 900 mm
stekkerklaar, circulatiekoeling, geschikt voor aanbouw

MAJOR 
100-M UM

MAJOR 
135-M UM

MAJOR 
200-M UM

MAJOR 
260-M UM

MAJOR 
320-M UM

MAJOR 
385-M UM

stekkerklaar, circulatiekoeling
frontlijst: RAL 9016 (wit)

presentatie- 
oppervlak 0,84 m² 1,13 m² 1,69 m² 2,25 m² 2,81 m² 3,38 m²

deuren 
(onderbouw) 1 1 2 3 4 5

buiten (b x d) 1017 x 1185 1330 x 1185 1955 x 1185 2580 x 1185 3205 x 1185 3830 x 1185
buiten (h) 1330

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

serie MAJOR-M UM 

serie MAJOR-M UM 
hoeken, zelfbedieningsversies en modellen 
voor warme uitgifte op aanvraag leverbaar

• stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
• buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
• binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
• onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
• getemperd, gebogen glas met liftmechanisme aan de voorkant, naar boven te openen en daardoor gemakkelijk te 

reinigen
• heldere verlichting aan de bovenkant, onder de 160 mm diepte betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display, temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen
• dooiwateropvangbak, automatische ontdooiing
• robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
• standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw
• robuust werkblad van RVS, 250 mm diep
• 900 mm diep presentatieblad van RVS 1.4301 

 
Let op: 
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. 
 
Uitvoeringen voor vis, zelfbediening, bain-marie, broodproducten en hoeken op aanvraag. 
 
Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met 
een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 09 / 03. 

aansluitwaarde 435 W / 
230 V

436 W / 
230 V

694 W / 
230 V

915 W / 
230 V

1117 W / 
230 V

1242 W / 
230 V

koelvermogen 509 W / 
VT -10 °C

576 W / 
VT -10 °C

1058 W / 
VT -10 °C

1198 W / 
VT -10 °C

1448 W / 
VT -10 °C

1928 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 452A / 
450 g

R 452A / 
475 g

R 452A / 
725 g

R 452A / 
950 g

R 452A / 
900 g

R 452A / 
1000 g

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % OT
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto

150 kg / 
110 kg

170 kg / 
150 kg

240 kg / 
215 kg

370 kg / 
270 kg

365 kg / 
350 kg

440 kg / 
410 kg

GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
binnenkant verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt

BEHUIZING

artikelnr. 4597190001 4597190021 4597190041 4597190061 4597190081 4597190101
verkoopprijs € 5.481,00 € 5.503,00 € 6.882,00 € 7.841,00 € 8.715,00 € 9.851,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pagina 9 / 29.

meerprijs € 973,00 € 1.063,00 € 1.317,00 € 1.685,00 € 2.270,00 € 2.503,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)
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TOEBEHOREN VOOR SERIE MAJOR ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

presentatieblad, RVS, 1 niveau, d in mm: 312 459550334 62,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, d in mm: 312 459550335 79,00
bodemverlichting voor model 100 459719853 86,00
bodemverlichting voor model 135 459719854 88,00
bodemverlichting voor model 200 459719855 166,00
bodemverlichting voor model 260 459719856 169,00
bodemverlichting voor model 320 459719857 185,00
bodemverlichting voor model 385 459719858 326,00
hoog scheidingspaneel, presentatieblad met 1 niveau 459719748 118,00
hoog scheidingspaneel, presentatieblad met 2 niveaus 459719750 58,00
hoog scheidingspaneel, MAJOR circulatie 459719746 53,00
laag scheidingspaneel, presentatieblad met 1 niveau 459719747 91,00
laag scheidingspaneel, presentatieblad met 2 niveaus 459719749 47,00
laag scheidingspaneel, MAJOR circulatie 459719745 34,00
poly-hakbord, b x d in mm: 400 x 400 459715420 127,00
schuiframen voor model 100 459719769 138,00
schuiframen voor model 135 459719770 154,00
schuiframen voor model 200 459719771 206,00
schuiframen voor model 260 459719772 274,00
schuiframen voor model 320 459719773 341,00
schuiframen voor model 385 459719774 374,00
tassenrek voor model 100 459719835 249,00
tassenrek voor model 135 459719836 258,00
tassenrek voor model 200 459719837 337,00
tassenrek voor model 260 459719838 421,00
tassenrek voor model 320 459719839 536,00
tassenrek voor model 385 459719840 579,00
weegschaalblad, b x d in mm: 630 x 400 459665925 331,00
samenbouwset 459720450 173,00
tussenetage voor model 100 459719841 242,00
tussenetage voor model 135 459719842 245,00
tussenetage voor model 200 459719843 302,00
tussenetage voor model 260 459719844 368,00
tussenetage voor model 320 459719845 373,00
tussenetage voor model 385 459719846 429,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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PATMOS SQUARE
BUITENHOEK 900 M1

PATMOS SQUARE
BINNENHOEK 900 M1

PATMOS SQUARE
BINNENHOEK 4 50 M1

PATMOS SQUARE
BUITENHOEK 450 M1

serie Patmos Square

Verswarentoonbank serie PATMOS SQUARE M1 
diepte: 1180 mm, diepte displayruimte: 900 mm

• centraal gekoelde toonbank voor verswaren met circulatiekoeling voor aansluiting op een externe koelinstallatie
• temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
• buitenkant lijsten wit, RAL 9016, zijgedeeltes grijs
• binnenkant wit
• heldere led-verlichting aan de bovenkant, met name geschikt voor het presenteren van vleeswaren,  

onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• Full-System-Dixell-besturing, digitaal display, fungeert als master-besturing bij het kanaliseren van meerdere apparaten,  

Full-System voor het gebruik van max. 3 temperatuurvoelers
• reinigings- en dooiwaterafvoer voor lokale aansluiting
• met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 449A
• standaard incl. lichtgrijze ABS zijgedeeltes (hoeken geen), geschikt voor aanbouw
• hoekige panoramavoorruit van gehard glas, naar voren te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
• 900 mm diep presentatieblad van RVS
• 180 mm diep RVS-werkblad 

 
Let op: 
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs, frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 
5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs. 
 
Alternatieve versie met expansieventiel voor R 449A is op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met 
een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 3.

centraal gekoeld, circulatiekoeling, incl. zijgedeeltes
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PATMOS  
SQUARE 
937 M1

PATMOS  
SQUARE 
1250 M1

PATMOS  
SQUARE 
1562 M1

PATMOS  
SQUARE 
1875 M1

PATMOS  
SQUARE 
2500 M1

PATMOS  
SQUARE 
3125 M1

PATMOS  
SQUARE 
3750 M1

centraal gekoeld, incl. zijgedeeltes
temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit

buiten (b x d) 1057 x 1180 1370 x 1180 1682 x 1180 1995 x 1180 2620 x 1180 3245 x 1180 3870 x 1180
buiten (h) 1145
binnen (b x d x h) 900

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

Verswarentoonbank serie PATMOS SQUARE M1
diepte: 1180 mm, diepte displayruimte: 900 mm
centraal gekoeld, circulatiekoeling, incl. zijgedeeltes

presentatie- 
oppervlak 0,85 m² 1,14 m² 1,42 m² 1,71 m² 2,28 m² 2,84 m² 3,41 m²

PATMOS 
SQUARE 

BUITENHOEK 
45° M1

PATMOS  
SQUARE 

BUITENHOEK 
90° M1

PATMOS  
SQUARE 

BINNENHOEK 
45° M1

PATMOS  
SQUARE 

BINNENHOEK 
90° M1

centraal gekoeld, zonder zijgedeeltes, 
temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit

buiten (b x d) 1220 x 1180 2250 x 1180 1025 x 1180 1890 x 1180
buiten (h) 1145

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES
presentatieoppervl. 0,59 m² 1,19 m² 0,73 m² 1,47 m²

aansluitwaarde
 
Let op de 
draaddoorsnede!

190 W / 230 V

Zekering: 
845 W / 230 V

234 W / 230 V

Zekering: 
1117 W / 230 V

312 W / 230 V

Zekering: 
1406 W / 230 V

370 W / 230 V

Zekering: 
1685 W / 230 V

500 W / 230 V

Zekering: 
2250 W / 230 V

588 W / 230 V

Zekering: 
2794 W / 230 V

728 W / 230 V

Zekering: 
3364 W / 230 V

koelvermogen 359 W / VT -10 °C 483 W / VT -10 °C 607 W / VT -10 °C 731 W / VT -10 °C 966 W / VT -10 °C 1214 W / VT -10 °C 1463 W / VT -10 °C
koudemiddel expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
energieverbruik 2,6 kWh / 24u 3,3 kWh / 24u 4,4 kWh / 24u 5,2 kWh / 24u 7,0 kWh / 24u 8,4 kWh / 24u 10,3 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % OT
TEMPERATUURINFORMATIE

buitenkant lijsten wit, RAL 9016, zijgedeeltes grijs
binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 4547017661 4547017671 4547017681 4547017691 4547017701 4547017711 4547017721
verkoopprijs € 5.505,00 € 6.261,00 € 6.835,00 € 7.426,00 € 8.447,00 € 9.876,00 € 10.718,00

BESTELINFORMATIE

meerprijs € 724,00 € 899,00 € 1.077,00 € 1.253,00 € 1.587,00 € 1.935,00 € 2.256,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT M1 (CODE: PREMIUM-M1)

gezamenlijke 
aansluitwaarde 116 W / 230 V 106 W / 230 V 184 W / 230 V 141 W / 230 V

koelvermogen 330 W / VT -10 °C 470 W / VT -10 °C 410 W / VT -10 °C 740 W / VT -10 °C
energieverbruik 1,9 kWh / 24u 1,2 kWh / 24u 3,6 kWh / 24u 2,1 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % OT
TEMPERATUURINFORMATIE

buitenkant lijsten wit, RAL 9016, zijgedeeltes grijs
binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 4547017751 4547017761 4547017731 4547017741
verkoopprijs € 7.392,00 € 9.665,00 € 7.944,00 € 10.208,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 32.

meerprijs € 1.623,00 € 1.623,00 € 1.623,00 € 1.623,00
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT M1 (CODE: PREMIUM-M1)
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TOEBEHOREN VOOR SERIE PATMOS SQUARE
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

werkblad, d in mm: 280, voor buitenhoek 45° - - - - - - - o - - - 454899329 44,00
werkblad, d in mm: 280, voor buitenhoek 90° - - - - - - - - o - - 454899330 88,00
werkblad, d in mm: 280, voor binnenhoek 45° - - - - - - - - - o - 454899327 151,00
werkblad, d in mm: 280, voor binnenhoek 90° - - - - - - - - - - o 454899328 207,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 1250 - o - - - - - - - - - 454899321 104,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 1562 - - o - - - - - - - - 454899322 116,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 1875 - - - o - - - - - - - 454899323 125,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 2500 - - - - o - - - - - - 454899324 145,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 3125 - - - - - o - - - - - 454899325 157,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 3750 - - - - - - o - - - - 454899326 185,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 937 o - - - - - - - - - - 454899320 65,00
messenhouder, b in mm: 440, voor standaardwerkblad d in mm: 180 o o o o o o o - - - - 454899318 524,00
panoramazijgedeelte links, b in mm: 40 o o o o o o o - - - - 454899304 438,00
panoramazijgedeelte rechts, b in mm: 40 o o o o o o o - - - - 454899305 438,00
papierhouder, b in mm: 440 o o o o o o o - - - - 454899317 240,00
papierrolhouder, b in mm: 440 o o o o o o o - - - - 454899319 115,00
stootlijst van RVS, voor linkerzijgedeelte o o o o o o o - - - - 454899308 249,00
stootlijst van RVS, voor model 1250 - o - - - - - - - - - 454899311 163,00
stootlijst van RVS, voor model 1562 - - o - - - - - - - - 454899312 187,00
stootlijst van RVS, voor model 1875 - - - o - - - - - - - 454899313 216,00
stootlijst van RVS, voor model 2500 - - - - o - - - - - - 454899314 261,00
stootlijst van RVS, voor model 3125 - - - - - o - - - - - 454899315 313,00
stootlijst van RVS, voor model 3750 - - - - - - o - - - - 454899316 337,00
stootlijst van RVS, voor model 937 o - - - - - - - - - - 454899310 136,00
stootlijst van RVS, voor rechterzijgedeelte o o o o o o o - - - - 454899309 249,00
verdampercoating 1250 voor Patmos Square - o - - - - - - - - - 4548999002 310,00
verdampercoating 1562 voor Patmos Square - - o - - - - - - - - 4548999003 331,00
verdampercoating 1875 voor Patmos Square - - - o - - - - - - - 4548999004 353,00
verdampercoating 2500 voor Patmos Square - - - - o - - - - - - 4548999005 371,00
verdampercoating 3125 voor Patmos Square - - - - - o - - - - - 4548999006 394,00
verdampercoating 3750 voor Patmos Square - - - - - - o - - - - 4548999007 414,00
verdampercoating 937 voor Patmos Square o - - - - - - - - - - 4548999001 290,00
verdampercoating buitenhoek 45° voor Patmos Square - - - - - - - o - - - 4548999008 371,00
verdampercoating buitenhoek 90° voor Patmos Square - - - - - - - - o - - 4548999009 414,00
verdampercoating binnenhoek 45° voor Patmos Square - - - - - - - - - o - 4548999010 371,00
verdampercoating binnenhoek 90° voor Patmos Square - - - - - - - - - - o 4548999011 414,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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Warme toonbank serie PATMOS SQUARE
stekkerklaar, met warmhoudplaat, met zijgedeeltes

PATMOS SQUARE 937 
 WARME TOONBANK

PATMOS SQUARE 1250 
WARME TOONBANK

PATMOS SQUARE 1562 
WARME TOONBANK

met warmhoudplaat, met zijgedeeltes

buiten (b x d x h) 937 x 1185 x 1145 1250 x 1185 x 1145 1562 x 1185 x 1145
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 2300 W / 230 V 4100 W / 400 V 5900 W / 400 V
TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +65 °C
TEMPERATUURINFORMATIE

buitenkant lijsten wit, RAL 9016, zijgedeeltes grijs
binnenkant wit

BEHUIZING

artikelnr. 454701780 454701785 454701790
verkoopprijs € 7.483,00 € 9.014,00 € 9.815,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
messenhouder, b in mm: 440, voor standaardwerkblad d in mm: 180 454899318 524,00
panoramazijgedeelte links, b in mm: 40 454899304 438,00
panoramazijgedeelte rechts, b in mm: 40 454899305 438,00
papierhouder, b in mm: 440 454899317 240,00
papierrolhouder, b in mm: 440 454899319 115,00
stootlijst van RVS, voor linkerzijgedeelte 454899308 249,00
stootlijst van RVS, voor rechterzijgedeelte 454899309 249,00

PATMOS WARME TOONBANK 
(afb. vergelijkbaar)

• stekkerklare warme toonbank, voor presentatie op een warmhoudplaat en met infraroodlampen
• buitenkant lijsten wit, RAL 9016, zijgedeeltes in het grijs
• binnenkant wit
• heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
• Full-System-Dixell-besturing, digitaal display
• 743 mm diep presentatieblad
• standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw
• hoekige panoramavoorruit van gehard glas, naar voren te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
• 180 mm diep RVS-werkblad 

 
Let op: 
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs, frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 
5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.
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Gebakstoonbank serie SWEET II
stekkerklaar of centraal gekoeld,  
3 tussenetages, gebakslade 

SWEET II 
100

SWEET II 
200

SWEET II 
300

SWEET II 
100-Z

SWEET II 
200-Z

SWEET II 
300-Z

stekkerklaar, kantelraam, 
incl. zijgedeeltes

centraal gekoeld, kantelraam, 
 incl. zijgedeeltes

frontlijst: RAL 9016 (wit)

presentatie- 
oppervlak 1,51 m² 3,02 m² 4,53 m² 1,51 m² 3,02 m² 4,53 m²

gebaklades 1 2 3 1 2 3

buiten (b x d) 1018 x 1003 1955 x 1003 2893 x 1003 1018 x 1003 1955 x 1003 2893 x 1003
buiten (h) 1320

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % OT
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto

198 kg / 
126 kg

278 kg / 
225 kg

408 kg / 
324 kg

180 kg / 
108 kg

260 kg / 
207 kg

390 kg / 
306 kg

GEWICHT

buitenkant frontlijst in wit RAL 9016 gelakt
BEHUIZING

artikelnr. 4597250001 4597250051 4597250101 4597250151 4597250201 4597250251
verkoopprijs € 4.232,00 5€ .853,00 7€ .717,00 € 3.649,00 € 5.182,00 € 7.018,00

BESTELINFORMATIE

SWEET II

SWEET II 
gekanaliseerd model, op aanvraag leverbaar

• stekkerklare of centraal gekoelde gebakstoonbank met statische koeling
• buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt
• met een gebogen voorruit en een kantelraam
• heldere verlichting, onder de betaalplaat
• elektronische besturing, digitaal display
• Sweet II 100 / 200 / 300: automatische ontdooiing, uittrekbare dooiwaterbak
• Sweet II 100-Z / 200-Z / 300-Z: automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist, 

verdamper met expansieventiel R 452A, leidingen in het installatiecompartiment geleid
• inclusief grijze zijgedeeltes van slagvaste kunststof
• krasbestendig werkoppervlak
• met kunststof gecoate sokkellijst
• drie tussenetages van glas, waarvan de onderste gekoeld
• krasbestendig, 250 mm diep werkoppervlak
• het presentatieblad voor de gebakslade  is van RVS, passend voor EN-bakken 600 x 800 mm 

 
Let op: 
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. 
 
De serie SWEET is ook met 45° binnen- en buitenhoeken, niet-gekoelde modellen of modellen voor zelfbediening uit 
te breiden.

aansluitwaarde 397 W / 
230 V

503 W / 
230 V

670 W / 
230 V

koelvermogen 509 W / 
VT -10 °C

710 W / VT 
-10 °C

1058 W / 
VT -10 °C

509 W / 
VT -10 °C

710 W / 
VT -10 °C

1058 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 452A / 
400 g

R 452A / 
500 g

R 452A / 
600 g expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd

oder R 404A

energieverbruik 6,16 kWh / 
24u

7,36 kWh / 
24u

8,16 kWh / 
24u
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Viskoelvitrine serie AZZURRA FISCH
met een gebogen voorruit en een laag werkblad

AZZURRA 2 FISCH AZZURRA 3 FISCH
met een gebogen voorruit en een laag werkblad

buiten (b x d x h) 720 x 900 x 430 1045 x 900 x 430
hoogte met onderstel met 
wielen 1203

AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 310 W / 230 V 340 W / 230 V
koelvermogen 290 W / VT -10 °C
koudemiddel R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % OT
klimaatklasse N (+16 tot +32 °C)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 60 kg / 47 kg 83 kg / 67 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 en behuizingselementen van plexiglas
binnenkant binnenkuip van RVS 1.4401 incl. bodemafvoer

BEHUIZING

artikelnr. 455464835 455464836
verkoopprijs € 2.182,00 € 2.365,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
onderbouw-onderstel met wielen, voor model AZZURRA 2 FISCH 455464920 225,00
onderbouw-onderstel met wielen, voor model AZZURRA 3 FISCH 455464921 229,00

• stekkerklare viskoelvitrine met statische koeling
• buitenkant RVS 1.4301 en plexiglas-behuizingselementen
• binnenkant met binnenkuip van RVS 1.4401 incl. bodemafvoer
• gebogen voorruit
• afzonderlijk te schakelen, led-verlichting in het bovengedeelte, warme kleur
• elektronische besturing, digitale thermometer
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• in hoogte verstelbare voeten
• RVS-werkblad, 1.4301

AZZURRA 2 FISCH

optioneel onderbouw-onderstel op wielen 
voor de modelserie AZZURRA

AZZURRA 2 VIS

zijaanzicht
beide modellen

AZZURRA 3 VIS
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Viskoelvitrine serie SAIGON
stekkerklaar, statische koeling

SAIGON 
1500 ST

SAIGON 
2000 ST

SAIGON 
2500 ST

SAIGON 
3000 ST

SAIGON 
3500 ST

stekkerklaar, incl. panoramaglas

buiten (b x d) 1500 x 1195 2000 x 1195 2500 x 1195 3000 x 1195 3500 x 1195
buiten (h) 1175
binnen (b x d x h) 885

AFMETINGEN (MM)

presentatie- 
oppervlak 1,24 m² 1,69 m² 2,12 m² 2,56 m² 3,00 m²

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 618 W / 230 V 795 W / 230 V 921 W / 230 V 921 W / 230 V 1049 W / 230 V

koelvermogen 1054 W / 
VT -10 °C

1153 W / 
VT -10 °C

1413 W / 
VT -10 °C

1413 W / 
VT -10 °C

1936 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 404A /
720 g

R 404A / 
820 g

R 404A / 
1000 g

R 404A / 
1100 g

R 404A / 
1400 g

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % OT
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 230 kg / 207 kg 270 kg / 243 kg 348 kg / 313 kg 406 kg / 365 kg 466 kg / 419 kg

GEWICHT

buitenkant RVS, zijgedeeltes van kunststof (ABS) in het wit
binnenkant 885 mm diep presentatieblad van zuurbestendig RVS 1.4401

BEHUIZING

artikelnr. 506050316150 506050316200 506050316250 506050316300 506050316350
verkoopprijs € 3.183,00 € 3.560,00 € 4.126,00 € 4.588,00 € 5.529,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
schuiframen van plexiglas, aan de zijde van de bediening, SAIGON 1500, 
uitsluitend af fabriek 506150SG 259,00

schuiframen van plexiglas, aan de zijde van de bediening, SAIGON 2000, 
uitsluitend af fabriek 506200SG 281,00

schuiframen van plexiglas, aan de zijde van de bediening, SAIGON 2500, 
uitsluitend af fabriek 506250SG 310,00

schuiframen van plexiglas, aan de zijde van de bediening, SAIGON 3000, 
uitsluitend af fabriek 506300SG 338,00

schuiframen van plexiglas, aan de zijde van de bediening, SAIGON 3500, 
uitsluitend af fabriek 506350SG 372,00

scheidingspaneel voor Saigon 506SPCR87 113,00

model SAIGON 
in de standaarduitvoering worden de modellen  

met een witte frontlijst geleverd

zijaanzicht SAIGON

• stekkerklare viskoelvitrine met statische koeling
• buitenkant RVS, zijgedeeltes van kunststof (ABS) in het wit
• binnenkant 885 mm diep presentatieblad van zuurbestendig RVS 1.4401
• met statische koeling en koelkuip voor het presenteren van verse vis op ijs
• gebogen panoramaglas
• mechanische besturing
• lokale dooiwaterafvoer vereist
• decorlijsten aan de voorkant in standaard rood (vergelijkbaar met RAL 3020), andere kleurvarianten op aanvraag mogelijk
• 325 mm diep werkblad
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Viskoelvitrine serie SENTOSA - centraal gekoeld
met een koelkuip met koelbuizen voor het presenteren van verse vis op ijs

SENTOSA 
938

SENTOSA 
1250

SENTOSA 
1875

SENTOSA 
2188

SENTOSA 
2500

koelkuip met koelbuizen voor het op ijs presenteren van verse vis, gebogen glas met een liftmechanisme

buiten (b x d) 938 x 1240 1250 x 1240 1875 x 1240 2188 x 1240 2500 x 1240
buiten (h) 1215
binnen (b x d x h) 1055
hoogte bij 
geopende deksel 1850

AFMETINGEN (MM)

koelvermogen 422 W / 
VT -10 °C

563 W / 
VT -10 °C

844 W / 
VT -10 °C

985 W / 
VT -10 °C

1125 W / 
VT -10 °C

koudemiddel Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % OT
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 170 kg / 94 kg 225 kg / 125 kg 340 kg / 190 kg 390 kg / 220 kg 450 kg / 250 kg

GEWICHT

buitenkant RVS
binnenkant RVS 1.4401

BEHUIZING

artikelnr. 44112990 44113000 44113020 44113030 44113040
verkoopprijs € 5.766,00 € 5.993,00 € 8.546,00 € 9.822,00 € 10.877,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 39.

Sentosa 938
(afbeelding vergelijkbaar)

Sentosa 938

• centraal gekoelde viskoelvitrine voor aansluiting op een externe koelinstallatie
• buitenkant RVS
• binnenkant RVS 1.4401
• systeem met een koelkuip met koelbuizen voor het presenteren van verse vis op ijs 
• panoramaruit met liftmechanisme, van gehard glas, met een opening voor een regelklep
• betaalplaat aan de bovenkant met geïntegreerde, heldere verlichting en splinterbeveiliging
• met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 404A
• incl. zijgedeeltes en ellipsvormige pootjes van RVS
• elektrisch gelaste koelkuip met een diep presentatieblad van RVS 1.4401, speciaal voor producten met een hoog zoutgehalte
• incl. reinigingsafvoer en zeef
• korpus, werkblad (240 mm), betaalplaat en stijl van RVS 

 
Let op: 
verdere modellen van 2800-5600 mm breed, hoeken en speciale modellen op klantspecificatie zijn op aanvraag mogelijk! 
 
Modulair concept, waardoor de vitrine ook achteraf kan worden uitgebreid. 
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Viskoelvitrine serie SENTOSA-ST - centraal gekoeld
systeem met statische koeling en koelkuip met koelbuizen voor het presenteren van verse vis en 
schaaldieren op ijs of in schalen

SENTOSA 
938-ST

SENTOSA 
1250-ST

SENTOSA 
1875-ST

SENTOSA 
2188-ST

SENTOSA 
2500-ST

statische koeling en koelkuip met koelbuizen 
voor het op ijs of in schalen presenteren van verse vis, gebogen glas met een liftmechanisme

buiten (b x d) 938 x 1240 1250 x 1240 1875 x 1240 2188 x 1240 2500 x 1240
buiten (h) 1215
binnen (b x d x h) 895
hoogte bij 
geopende deksel 1850

AFMETINGEN (MM)

koelvermogen 520 W / 
VT -10 °C

690 W / 
VT -10 °C

1030 W / 
VT -10 °C

1200 W / 
VT -10 °C

1375 W / 
VT -10 °C

koudemiddel Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % OT
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 170 kg / 94 kg 225 kg / 125 kg 340 kg / 190 kg 390 kg / 220 kg 450 kg / 250 kg

GEWICHT

buitenkant RVS
binnenkant RVS 1.4401

BEHUIZING

artikelnr. 44113190 44113200 44113220 44113230 44113240
verkoopprijs € 7.099,00 € 7.381,00 € 11.044,00 € 12.541,00 € 13.697,00

BESTELINFORMATIE

Sentosa 938-ST

• centraal gekoelde viskoelvitrine met statische koeling voor aansluiting op een externe koelinstallatie
• buitenkant RVS
• binnenkant RVS 1.4401
• met statische koeling en koelkuip met koelbuizen voor het presenteren van verse vis en schaaldieren op ijs of in schalen
• panoramaruit met liftmechanisme, van gehard glas, met een opening voor een regelklep
• betaalplaat aan de bovenkant met geïntegreerde, heldere verlichting en splinterbeveiliging
• met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 404A
• incl. zijgedeeltes en ellipsvormige pootjes van RVS
• ingeschuimde platenverdamper met koperen spiraalbuizen
• elektrisch gelaste koelkuip met een diep presentatieblad van RVS 1.4401, speciaal voor producten met een hoog zoutgehalte
• incl. reinigingsafvoer en zeef
• korpus, werkblad (240 mm), betaalplaat en stijl van RVS 

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 39.
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TOEBEHOREN VOOR SERIE SENTOSA
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

werkzone/polyethyleen b x d in mm: 500 x 600, 
incl. opening voor restanten en meshouder van RVS o o o o o o o o o o o o 4412201 533,00

werkblad / RVS, d in mm: 280 (standaard 240 mm), per strekkende meter o o o o o o o o o o o o 4412203 61,00
werkblad / polyethyleen d in mm: 240 mm, per strekkende meter o o o o o o o o o o o o 4412204 255,00
ijshouder van plexiglas, aan de voorkant in de kuip te monteren, per 
strekkende meter o o o o o o o o o o o o 4412221 95,00

warmhoudplaat voor gebakken vis, b in mm: 1250, 
aan de zijde van de bediening met schuiframen van plexiglas - o - o o - - o - - - - 4412187 3.294,00

warmhoudplaat voor gebakken vis, b in mm: 1563, 
aan de zijde van de bediening met schuiframen van plexiglas - - o o o - - - o - - - 4412188 3.518,00

warmhoudplaat voor gebakken vis, b in mm: 1875, 
aan de zijde van de bediening met schuiframen van plexiglas - - - o o - - - - o - - 4412189 3.928,00

warmhoudplaat voor gebakken vis, b in mm: 625, 
aan de zijde van de bediening met schuiframen van plexiglas - - - o o o - - - - - - 4412185 2.498,00

warmhoudplaat voor gebakken vis, b in mm: 938, 
aan de zijde van de bediening met schuiframen van plexiglas o - - o o - o - - - - - 4412186 3.174,00

geperforeerde plaat, RVS AISI 316, per strekkende meter o o o o o o o o o o o o 4412242 188,00
mosselunit, prijs per strekkende meter, met statische koeling, 
thermostatisch ventiel, schakelkast, thermometer en beschermrooster o o o o o o o o o o o o 4412251 1.221,00

papierbak voor model 1250, aan de zijde van de bediening in de 
onderbouw, 1 element, b in mm: 450 - o - - - - - o - - - - 4412160 239,00

papierbak voor model 1563, aan de zijde van de bediening in de 
onderbouw, 1 element, breedte 663 mm - - o - - - - - o - - - 4412161 294,00

papierbak voor model 1875, aan de zijde van de bediening in de 
onderbouw, 1 element, b in mm: 975 - - - o - - - - - o - - 4412162 355,00

papierbak voor model 2188, aan de zijde van de bediening in de 
onderbouw, 
1 element, b in mm: 1288

- - - - o - - - - - o - 4412163 411,00

papierbak voor model 2500, aan de zijde van de bediening in de 
onderbouw, 1 element, b in mm: 1600 - - - - - o - - - - - o 4412164 471,00

zijruit, dubbel glas, 
voor thermische scheiding tussen verse vis en gebakken vis o o o o o o o o o o o o 4412231 478,00

stokvisunit, voor Sentosa 1250, niet gekoeld 
met waterinvoer, waterafvoer en overloopbeveiliging - o - - - - - o - - - - 4412246 3.274,00

stokvisunit, voor Sentosa 1563, niet gekoeld 
met waterinvoer, waterafvoer en overloopbeveiliging - - o - - - - - o - - - 4412247 4.107,00

stokvisunit, voor Sentosa 1875, niet gekoeld 
met waterinvoer, waterafvoer en overloopbeveiliging - - - o - - - - - o - - 4412248 4.940,00

tassenrek, 3 RVS buizen, per strekkende meter o o o o o o o o o o o o 4412181 211,00
scheidingspaneel, plexiglas, positie verstelbaar o o o o o o o o o o o o 4412243 156,00
afdekelement voor het koppelen van 2 vitrines o o o o o o o o o o o o 4412205 83,00
weegschaalblad van RVS, b x d in mm: 400 x 450 o o o o o o o o o o o o 4412200 278,00
presentatieblad met 2 niveaus, RVS, d in mm: 500 per niveau, per 
strekkende meter o o o o o o o o o o o o 4412220 267,00

betaalplaat van plexiglas o o o o o o o o o o o o 4412182 178,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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KISTEN & EILANDEN

Kisten voor impulsaankopen

Koeleilanden

Koel- & vrieskisten voor 
impulsaankopen - omschakelbaar

Koel- & vrieseilanden  - 
omschakelbaar

Laboratoriumvrieskisten

Energiebesparende kisten

10
Vrieskisten   10 / 3 

10 / 6

10 / 7

10 / 10

10 / 13

10 / 17

10 / 5

10 / 10

10 / 17

Vrieskisten
Koel- & vrieskisten
- omschakelbaar

10 / 7

10 / 5
Energiebesparende 
kisten

Koel- & vrieskisten 
- omschakelbaar

Kisten voor 
impulsaankopen

Koel- & vrieskisten 
voor impulsaankopen 
- omschakelbaar

Laboratorium-
vrieskisten

Koeleilanden

Koel-& vrieseilanden - 
omschakelbaar

10 / 8

10 / 6

10 / 8

10 / 13

10 / 3

10



geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

KOEL- EN VRIESKISTEN VOOR IMPULSAANKOPEN 
SERIE FOCUS LED 

1 als optie   

met  een digitale thermometer,

slot en manden

2  blauw contrasterend 

kunststof frame met 

geïntegreerde ruitverwarming

3  schuin bolrond, frameloos  

glazen schuifdeksel 

met afdichtprofielen

4  75 mm energiebesparende 
  isolatie

5 standaard met  

energiebesparende 

led-binnenverlichting

SERIE FOCUS LED: OMSCHAKELBARE ENERGIEBESPARENDE VERSIE MET 75 MM ISOLATIE
De koel- en vrieskistenserie FOCUS LED is uiterst betrouwbaar en 
energiezuinig. De producten worden altijd op de juiste temperatuur 
gekoeld. Via de soepel lopende glazen schuifdeksels kunnen klanten 
de producten goed zien.

De afdichtprofielen bieden extra efficiënte bescherming tegen 
energieverlies. Dit zorgt voor de optimale eigenschappen voor gebruik 
in kiosken, restaurants, hotels, kantines etc.

U wilt met de FOCUS LED-serie consumptie-ijs presenteren en 
verkopen?

Graag bieden wij voor dit doel de variant 'CONSUMPTIE-IJS' aan. 
Deze kisten zijn speciaal ingericht op het voor de schepbaarheid 
optimale temperatuurbereik van -14 tot -18 °C.

5

4

1

3

2



EL 22-NC

EL 35-NC

EL 45-NC

EL 71-NC

EL 61-NC

Vrieskisten serie EL-NC
met geschuimde klapdeksel

EL 22-NC EL 35-NC EL 45-NC EL 53-NC EL 61-NC EL 71-NC
met geschuimde klapdeksel

bruto inhoud 215 l 347 l 447 l 527 l 607 l 701 l
maximaal aantal 
manden 
(standaard toebehoren/
speciale toebehoren)

2 2 3 4 4 6

buiten   
(b x d x h)

725 x 734 x 
865

1055 x 734 
x 865

1305 x 734 
x 865

1505 x 734 
x 865

1705 x 734 
x 865

1805 x 774 
x 865

binnen  
(b x d x h)

606 x 536 x 
745

936 x 536 x 
745

1186 x 536 
x 745

1386 x 536 
x 745

1586 x 536 
x 745

1686 x 576 
x 745

hoogte bij 
geopende deksel 1560 1560 1560 1560 1560 1600

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 95 W / 230 V 102 W / 
230 V

119 W / 
230 V

173 W / 
230 V

173 W / 
230 V

201 W / 
230 V

koelvermogen 68 W / 
VT -10 °C

99 W /
 VT -10 °C

99 W / 
VT -10 °C

144 W / 
VT -10 °C

144 W / 
VT -10 °C

245 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 600a /
60 g

R 600a / 
80 g

R 600a / 
80 g

R 600a / 
108 g

R 600a / 
110 g

R 600a / 
115 g

energieverbruik 0,69 kWh / 
24u

0,91 kWh / 
24u

1,04 kWh / 
24u

1,31 kWh / 
24u

1,47 kWh / 
24u

1,93 kWh / 
24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -22 °C bij 30 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 46 kg / 43 kg 58 kg / 54 kg 68 kg / 64 kg 71 kg / 67 kg 82 kg / 77 kg 89 kg / 85 kg

GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant aluminium met structuur

BEHUIZING

artikelnr. 412452122 412452135 412452145 412452153 412452161 412452171
verkoopprijs € 571,00 € 678,00 € 719,00 € 789,00 € 879,00 € 1.029,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mand voor EL 22 t/m 61, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195 412442303 16,00
mand voor EL 22, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195 412442306 16,00
mand voor EL 71, b x d x h in mm: 278 x 565 x 195 4124429971 22,00
wielenset (4 stuks), los meegeleverd 412442001 42,00

• stekkerklare commerciële vrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• aluminium met structuur aan de binnenkant
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• thermostaat in het machinevak gemonteerd om ongewenste bediening te voorkomen
• wegneembare scheidingswand
• temperatuuruitlezing aan de voorzijde
• klapdeksel met slot in de handgreep
• EL 22-NC: standaard met 1 mand, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
• EL 35-NC / 45-NC: standaard met 2 manden, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
• EL 53-NC / 61-NC: standaard met 3 manden, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
• EL 71-NC: standaard met 3 manden, b x d x h in mm: 278 x 565 x 195

NordCap 10/3

10
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KOEL- EN VRIESKISTEN VOOR IMPULSAANKOPEN 
SERIE FOCUS LED 

1 als optie   

met  een digitale thermometer,

slot en manden

2  blauw contrasterend 

kunststof frame met 

geïntegreerde ruitverwarming

3  schuin bolrond, frameloos  

glazen schuifdeksel 

met afdichtprofielen

4  75 mm energiebesparende 
  isolatie

5 standaard met  

energiebesparende 

led-binnenverlichting

SERIE FOCUS LED: OMSCHAKELBARE ENERGIEBESPARENDE VERSIE MET 75 MM ISOLATIE
De koel- en vrieskistenserie FOCUS LED is uiterst betrouwbaar en 
energiezuinig. De producten worden altijd op de juiste temperatuur 
gekoeld. Via de soepel lopende glazen schuifdeksels kunnen klanten 
de producten goed zien.

De afdichtprofielen bieden extra efficiënte bescherming tegen 
energieverlies. Dit zorgt voor de optimale eigenschappen voor gebruik 
in kiosken, restaurants, hotels, kantines etc.

U wilt met de FOCUS LED-serie consumptie-ijs presenteren en 
verkopen?

Graag bieden wij voor dit doel de variant 'CONSUMPTIE-IJS' aan. 
Deze kisten zijn speciaal ingericht op het voor de schepbaarheid 
optimale temperatuurbereik van -14 tot -18 °C.
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EL 71 RVS 
met een met RVS afgewerkte, 

geschuimde klapdeksel

EL RVS - toepassingsvoorbeeld

Vrieskisten serie EL-RVS

• stekkerklare commerciële vrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel die met RVS is afgewerkt
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• aluminium met structuur aan de binnenkant
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• thermostaat in het machinevak gemonteerd om ongewenste bediening te voorkomen
• wegneembare scheidingswand
• temperatuuruitlezing aan de voorzijde
• klapdeksel met slot in de handgreep
• EL 22 RVS: standaard met 1 mand, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
• EL 35 RVS / EL 45 RVS: standaard met 2 manden, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
• EL 53 RVS / EL 61 RVS: standaard met 3 manden, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
• EL 71 RVS: standaard met 3 manden, b x d x h in mm: 278 x 565 x 195

met een geschuimde klapdeksel afgewerkt met RVS

EL 22 RVS EL 35 RVS EL 45 RVS EL 53 RVS EL 61 RVS EL 71 RVS
met een geschuimde klapdeksel afgewerkt met RVS

bruto inhoud 215 l 347 l 447 l 527 l 607 l 701 l
maximaal aantal 
manden 
(standaard toebehoren/
speciale toebehoren)

1 2 3 4 4 6

buiten (b) 725 x 734 1050 x 734 1305 x 734 1505 x 734 1705 x 734 1805 x 774
buiten (d x h) 865
binnen (b) 606 x 536 936 x 536 1186 x 536 1386 x 536 1586 x 536 1686 x 576
binnen (d x h) 745
hoogte bij 
geopende deksel 1560 1560 1560 1560 1560 1600

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 124 W / 
230 V

141 W / 
230 V

146 W / 
230 V

211 W / 
230 V

211 W / 
230 V

245 W / 
230 V

koelvermogen 68 W / 
VT -10 °C

99 W / 
VT -10 °C

99 W / 
VT -10 °C

144 W / 
VT -10 °C

144 W / 
VT -10 °C

245 W / 
VT -10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 600a / 
150 g

R 600a / 
195 g

R 600a / 
225 g

R 600a / 
250 g

R 600a / 
270 g

R 600a / 
310 g

energieverbruik 0,71 kWh / 
24u

0,9 kWh / 
24u

1,05 kWh / 
24u

1,3 kWh / 
24u

1,52 kWh / 
24u

1,95 kWh / 
24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -22 °C bij 30 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 46 kg / 43 kg 58 kg / 54 kg 68 kg / 64 kg 71 kg / 67 kg 82 kg / 77 kg 89 kg / 85 kg

GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant aluminium met structuur

BEHUIZING

artikelnr. 412453122 412453135 412453145 412453153 412453161 412453171
verkoopprijs € 599,00 € 723,00 € 797,00 € 899,00 € 942,00 € 1.216,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mand voor EL 22 t/m 61, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195 412442303 16,00
mand voor EL 71, b x d x h in mm: 278 x 565 x 195 4124429971 22,00
wielenset (4 stuks), los meegeleverd 412442001 42,00
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EL 11 XLE

standaardslot

100 mm energiebesparende isolatie

EL 31 XLE

EL 21 XLE

Energiebesparende vrieskisten serie EL-XLE

• stekkerklare energiebesparende commerciële vrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• aluminium met structuur aan de binnenkant
• binnenverlichting in het deksel
• energiebesparende isolatie, 100 mm
• temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen, overzichtelijk verlichte bedieningsschakelaars
• dooiwaterafvoer voor het afvoeren van het condenswater
• wegneembare scheidingswand
• klapdeksel met slot in de handgreep
• EL 11 XLE: standaard met 1 mand, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175
• EL 21 XLE: standaard met 2 manden, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175
• EL 31 XLE: standaard met 3 manden, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175
• EL 41 XLE / 51 XLE: standaard met 4 manden, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175

met geschuimde klapdeksel en 100 mm energiebesparende isolatie

EL 11 XLE EL 21 XLE EL 31 XLE EL 41 XLE EL 51 XLE
met geschuimde klapdeksel en 100 mm energiebesparende isolatie

buiten (b x d x h) 725 x 734 x 865 1055 x 734 x 865 1305 x 734 x 865 1505 x 734 x 865 1705 x 734 x 865
binnen (b x d x h) 520 x 450 x 650 850 x 450 x 650 1100 x 450 x 650 1300 x 450 x 650 1500 x 450 x 650
hoogte bij 
geopende deksel 1560

AFMETINGEN (MM)

bruto inhoud 130 l 226 l 300 l 360 l 416 l
maximaal aantal 
manden 
(speciale 
toebehoren)

1 2 3 4 4

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 63 W / 230 V 58 W / 230 V 58 W / 230 V 76 W / 230 V 104 W / 230 V
koudemiddel / 
hoeveelheid

R 600a / 
65 g

R 600a / 
75 g

R 600a / 
88 g

R 600a / 
105 g

R 600a / 
106 g

energieverbruik 0,43 kWh / 24u 0,55 kWh / 24u 0,64 kWh / 24u 0,72 kWh / 24u 0,81 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -22 °C bij 30 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht
bruto / netto 46 kg / 43 kg 58 kg / 54 kg 68 kg / 64 kg 71 kg / 67 kg 82 kg / 77 kg

GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant aluminium met structuur

BEHUIZING

artikelnr. 412452211 412452221 412452231 412452241 412452251
verkoopprijs € 590,00 € 689,00 € 749,00 € 805,00 € 895,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mand voor EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175 412442304 16,00
wielenset (4 stuks), meegeleverd 412442001 42,00
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COMBI 22

geschuimde schuifdeksel in een hoogwaardig 
aluminium frame

Koel- & vriescombinatie serie COMBI

• stekkerklare commerciële koel- & vriescombinatie met statische koeling
• geschuimde schuifdeksel met een hoogwaardig aluminium frame en voorbereid voor een als optie leverbaar slot
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• aluminium met structuur aan de binnenkant
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• thermostaat in het machinevak gemonteerd om ongewenste bediening te voorkomen
• dooiwaterafvoer
• manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel
• standaard met 1 set zwenkwielen (4 stuks), los meegeleverd

met geschuimde schuifdeksel en aluminium frame

COMBI 22 COMBI 35 COMBI 45 COMBI 53 COMBI 61
met geschuimde schuifdeksel en aluminium frame

buiten (b x d x h) 724 x 654 x 916 1054 x 654 x 916 1304 x 654 x 916 1504 x 654 x 916 1704 x 654 x 916
binnen (b x d x h) 606 x 536 x 726 936 x 536 x 726 1186 x 536 x 726 1386 x 536 x 726 1586 x 536 x 726

AFMETINGEN (MM)

bruto inhoud 209 l 337 l 435 l 513 l 590 l
maximaal aantal 
manden 
(standaard toebehoren/
speciale toebehoren)

2 3 3 4 5

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 122 W / 230 V 148 W / 230 V 198 W / 230 V 247 W / 230 V 259 W / 230 V

koelvermogen 162 W / VT 
-10 °C

303 W / VT 
-10 °C

303 W / VT 
-10 °C

455 W / VT 
-10 °C

455 W / VT 
-10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 600a / 
60 g

R 600a / 
67 g

R 600a / 
88 g

R 290 / 
85 g

R 290 / 
95 g

energieverbruik
koelen
vriezen

1,05 kWh / 24u 
1,76 kWh / 24u

1,27 kWh / 24u
2,13 kWh / 24u

1,71 kWh / 24u 
2,85 kWh / 24u

2,13 kWh / 24u
3,56 kWh / 24u

2,23 kWh / 24u
3,73 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik koeling: +2 tot +8 °C / vriezer: -14 tot -23 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 46 kg / 41 kg 58 kg / 52 kg 68 kg / 61 kg 71 kg / 64 kg 82 kg / 74 kg

GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant aluminium met structuur

BEHUIZING

artikelnr. 4124424221 4124424351 4124424451 4124424531 4124424611
verkoopprijs € 719,00 € 815,00 € 898,00 € 999,00 € 1.065,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mand, b x d x h in mm: 270 x 520 x 315 412442997 16,00
slotset, compleet met schroeven, cilinder en 1 sleutel 412442002 18,00
scheidingsrooster voor mand 4124429985 9,00
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Vrieskist serie NOVA

• stekkerklare commerciële vrieskist met statische koeling, met glazen schuifdeksels
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• aluminium met structuur aan de binnenkant
• energiebesparende isolatie, 77 mm
• thermostaat in het machinevak gemonteerd om ongewenste bediening te voorkomen
• dooiwaterafvoer voor het afvoeren van het condenswater, handmatige ontdooiing
• glazen schuifdeksel met een hoogwaardig aluminium frame en voorbereid voor een als optie leverbaar slot
• standaard met 1 set zwenkwielen (4 stuks), los meegeleverd
• manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel

met glazen schuifdeksel en aluminium frame

NOVA 22 NOVA 35 NOVA 45 NOVA 53 NOVA 61
met glazen schuifdeksel en aluminium frame

bruto inhoud 189 l 306 l 395 l 466 l 537 l
netto inhoud 147 l 242 l 313 l 371 l 428 l
maximaal aantal 
manden 
(standaard toebehoren/
speciale toebehoren)

2 3 4 4 5

buiten (b x d x h) 763 x 693 x 817 1093 x 693 x 817 1343 x 693 x 817 1543 x 693 x 817 1803 x 693 x 817
binnen (b x d x h) 606 x 536 x 634 936 x 536 x 636 1186 x 536 x 636 1386 x 536 x 636 1586 x 536 x 636
hoogte met 
wielen 817

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 141 W / 230 V 153 W / 230 V 203 W / 230 V 204 W / 230 V 230 W / 230 V

koelvermogen 162 W / VT 
-10 °C

303 W / VT 
-10 °C

303 W / VT 
-10 °C

455 W / VT 
-10 °C

455 W / VT 
-10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 600a / 
65 g

R 600a / 
73 g

R 600a / 
80 g

R 290 / 
100 g

R 290 / 
95 g

energieverbruik 1,83 kWh / 24u 2,37 kWh / 24u 2,74 kWh / 24u 3,9 kWh / 24u 4,6 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -22 °C bij 30 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 46 kg / 43 kg 58 kg / 54 kg 68 kg / 64 kg 71 kg / 67 kg 82 kg / 77 kg

GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant aluminium met structuur

BEHUIZING

artikelnr. 412442622 412442635 412442645 412442653 412442661
verkoopprijs € 685,00 € 755,00 € 829,00 € 975,00 € 1.035,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
ijsbakhouder van RVS, voor serie NOVA, voor 2 ijsbakken van 5 liter,  
afmeting uitsparing b x d in mm: 149 x 332 412442805 93,00

ijsbakhouder van RVS, voor serie NOVA, voor 3 ijsbakken van 5 liter,  
afmeting uitsparing b x d in mm: 149 x 332 412442806 114,00

mand voor NOVA 22 tot 61, b x h x d in mm: 278 x 520 x 235 412442999 16,00
slot, met 1 sleutel voor NOVA 412442503 42,00
scheidingsrooster voor mand, voor CAL / CABC / NOVA 22 t/m 61 4124429985 9,00

NOVA 22

NOVA 45

NOVA 61
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FOCUS 73 LED

Koel-/vrieskist voor impulsaankopen serie FOCUS LED

• stekkerklare koel-/vrieskist voor impulsaankopen, statische koeling
• buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit,  

blauw contrasterend kunststofframe incl. geïntegreerde frameverwarming
• aluminium met structuur aan de binnenkant
• gebold, frameloos glazen schuifdeksel met afdichtprofielen
• heldere led-binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 75 mm
• temperatuuruitlezing aan de voorzijde
• voorbereid voor een als optie leverbaar slot, met een dop afgesloten
• gemakkelijk over te schakelen naar koel- of vriesmodus
• standaard met 1 set zwenkwielen (4 stuks), los meegeleverd
• manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel 

 
Let op: 
wilt u met de serie FOCUS consumptie-ijs presenteren / verkopen?  
Hiervoor bieden wij u de variant "SPEISEEIS" aan. Deze kisten zijn speciaal ingericht op het voor de schepbaarheid  
optimale temperatuurbereik van -14 tot -18 °C.

omschakelbare energiebesparende versie met 75 mm isolatie, 
afgeschuinde glazen schuifdeksels en led-verlichting

FOCUS 73 
LED

FOCUS 106 
LED

FOCUS 131 
LED

FOCUS 151 
LED

FOCUS 171 
LED

omschakelbare energiebesparende versie met 75 mm isolatie, 
afgeschuinde glazen schuifdeksels en led-verlichting

buiten (b x d x h) 726 x 656 x 850 1056 x 656 x 800 1306 x 656 x 850 1506 x 656 x 850 1706 x 656 x 850
binnen (b x d x h) 570 x 500 x 670 900 x 500 x 670 1150 x 500 x 670 1350 x 500 x 670 1550 x 500 x 670
hoogte met 
wielen 850

AFMETINGEN (MM)

bruto inhoud 161 l 270 l 352 l 418 l 484 l
netto inhoud 113 l 193 l 254 l 302 l 351 l
maximaal aantal 
manden 
(speciale toebehoren)

3 (bij b in mm: 185)
2 (bij b in mm: 215)

4 5 6 7

SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik koelen: 0 tot +8 °C  /  vriezen: -18 tot -24 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 47 kg / 44 kg 58 kg / 54 kg 66 kg / 62 kg 73 kg / 68 kg 79 kg / 73 kg

GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, 
blauw contrasterend kunststofframe incl. geïntegreerde frameverwarming

binnenkant aluminium met structuur

BEHUIZING

artikelnr. 4126620732 4126621062 4126621312 4126621512 4126621712
verkoopprijs € 826,00 € 896,00 € 1.033,00 € 1.170,00 € 1.249,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€)
FOCUS 73 LED SPEISEEIS

ingericht op het voor de schepbaarheid  
optimale temperatuurbereik van -14 tot -18 °C 

986,00
FOCUS 106 LED SPEISEEIS 1.056,00
FOCUS 131 LED SPEISEEIS 1.193,00
FOCUS 151 LED SPEISEEIS 1.330,00
FOCUS 171 LED SPEISEEIS 1.409,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mand voor FOCUS 73, b x d x h in mm: 185 x 485 x 226 412662905 16,00
mand voor serie FOCUS, b x d x h in mm: 210 x 485 x 226 412662906 16,00
steekslot, met 1 sleutel 412442502 18,00
scheidingsrooster voor mand voor serie FOCUS 4124429984 9,00

aansluitwaarde 141 W / 230 V 166 W / 230 V 211 W / 230 V 420 W / 230 V 445 W / 230 V

koelvermogen 162 W / VT 
-10 °C

303 W / VT 
-10 °C

303 W / VT 
-10 °C

455 W / VT 
-10 °C

455 W / VT 
-10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 600a / 60 g R 600a / 75 g R 600a / 85 g R 290 / 85 g R 290 / 96 g
of R 404A

energieverbruik 2,2 kWh / 24u 2,5 kWh / 24u 2,8 kWh / 24u 4,3 kWh / 24u 5,0 kWh / 24u
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IGLOO Plus 150 TK

IGLOO Plus 200 TK

IGLOO Plus 250 TK

Vrieskist serie IGLOO Plus TK

• stekkerklare commerciële vrieskist met statische koeling, met glazen schuifdeksels
• IGLOO Plus 150 TK / 200 TK: met 2 glazen schuifdeksels
• IGLOO Plus 250 TK: met 2 x 2 glazen schuifdeksels
• aan de buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• aan de binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 72 mm dik
• mechanische besturing, 2 thermometers (1 per compartiment)
• handmatige ontdooiing
• stootbumpers, frame en handgrepen van grijze kunststof
• bodem van gegalvaniseerd plaatstaal

stekkerklaar, met 2 resp. 2 x 2 glazen schuifdeksels

IGLOO PLUS 150 TK IGLOO PLUS 200 TK IGLOO PLUS 250 TK
stekkerklaar,  

met 2 glazen schuifdeksels
stekkerklaar, met 2 x 2 
glazen schuifdeksels

bruto inhoud 529 l 753 l 976 l
netto inhoud 435 l 625 l 814 l

buiten (b x d x h) 1558 x 978 x 753 2058 x 978 x 753 2558 x 978 x 753
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 250 W / 230 V 410 W / 230 V 440 W / 230 V
koelvermogen 440 W / VT -30 °C 610 W / VT -30 °C 660 W / VT -30 °C
koudemiddel R 290 of R 404A
energieverbruik 4,0 kWh / 24u 6,9 kWh / 24u 9,23 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -25 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 113 kg / 92 kg 136 kg / 106 kg 160 kg / 121 kg
GEWICHT

buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal
binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 46586301030 46586401030 46586501030
verkoopprijs € 1.659,00 € 1.889,00 € 2.175,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mandenset voor 150 TK, 8 draadmanden, incl. 2 houders en 4 schroeven 465441150000 164,00
mandenset voor 200 TK, 12 draadmanden, incl. 4 houders en 8 schroeven 465441200001 240,00
mandenset voor 250 TK, 16 draadmanden, incl. 4 houders en 8 schroeven 465441250001 307,00
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EL 11 LT

geschuimde klapdeksel

standaardslot

Laboratoriumvrieskist serie EL-LT

• stekkerklare laboratoriumvrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• aluminium met structuur aan de binnenkant
• energiebesparende isolatie, 100 mm
• elektronische besturing, digitaal display, akoestische en optische alarmfunctie, regelbereik van -10 °C tot -45 °C
• dooiwaterafvoer voor het afvoeren van condenswater
• klapdeksel met slot in de handgreep
• manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel

temperatuurbereik van -10 tot -45 °C

EL 11 LT EL 21 LT EL 31 LT EL 41 LT EL 51 LT
temperatuurbereik van -10 tot -45 °C

bruto inhoud 130 l 226 l 300 l 360 l 416 l
maximaal aantal 
manden 
(speciale toebehoren)

1 2 3 4 4

buiten (b x d x h) 725 x 734 x 865 1055 x 734 x 865 1305 x 734 x 865 1505 x 734 x 865 1705 x 734 x 865
binnen (b x d x h) 520 x 450 x 650 850 x 450 x 650 1100 x 450 x 650 1300 x 450 x 650 1500 x 450 x 650
hoogte bij 
geopende deksel 1560

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -10 tot -45 °C bij 30 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht
bruto / netto 49 kg / 46 kg 62 kg / 59 kg 71 kg / 67 kg 78 kg / 74 kg 85 kg / 80 kg

GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant aluminium met structuur

BEHUIZING

artikelnr. 412442211 412442221 412442231 412442241 412442251
verkoopprijs € 1.049,00 € 1.166,00 € 1.298,00 € 1.449,00 € 1.595,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mand voor EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175 412442304 16,00
wielenset (4 stuks), meegeleverd 412442001 42,00

aansluitwaarde 207 W / 230 V 275 W / 230 V 331 W / 230 V 375 W / 230 V 417 W / 230 V

koelvermogen 75 W / VT -10 °C 130 W / VT 
-10 °C

166 W / VT 
-10 °C

240 W / VT 
-10 °C

240 W / VT 
-10 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 290 / 65 g R 290 / 74 g R 290 / 81 g R 290 / 90 g R 290 / 95 g
oder R 404A

energieverbruik 3,05 kWh / 24u 4,13 kWh / 24u 4,72 kWh / 24u 5,01 kWh / 24u 6,10 kWh / 24u

NordCap 10/10 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw



PRO 
temperatuurbereik van -30 tot -60 °C

Laboratoriumvrieskist serie PRO

• stekkerklare laboratoriumvrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• glad, wit gelakt plaatstaal aan de binnenkant
• energiebesparende isolatie, 80 mm
• elektronische besturing, digitaal display, akoestische en optische alarmfunctie, regelbereik van -30 °C tot -60 °C
• dooiwaterafvoer voor het afvoeren van het condenswater
• digitale thermometer
• klapdeksel met slot in de handgreep
• standaard met 4 stevige zwenkwielen (Ø 50 mm) met vastzetfunctie
• manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel

temperatuurbereik van -30 tot -60 °C

PRO 11 PRO 21 PRO 31 PRO 41 PRO 60
temperatuurbereik van -30 tot -60 °C

bruto inhoud 130 l 226 l 300 l 360 l 481 l
maximaal aantal 
manden 
(speciale toebehoren)

1 2 3 4 4

buiten (b x d x h) 725 x 734 x 865 1055 x 734 x 865 1305 x 734 x 865 1505 x 734 x 865 1705 x 734 x 865
binnen (b x d x h) 520 x 450 x 650 850 x 450 x 650 1100 x 450 x 650 1300 x 450 x 650 1540 x 450 x 650
hoogte bij 
geopende deksel 1620

hoogte met 
wielen 920

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 375 W / 230 V 455 W / 230 V 544 W / 230 V 587 W / 230 V 612 W / 230 V
koudemiddel / 
hoeveelheid Mix: R600a / R1150

energieverbruik 4,3 kWh / 24u 5,0 kWh / 24u 5,2 kWh / 24u 6,1 kWh / 24u 9,2 kWh / 24u
geluidsniveau 51 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -30 tot -60 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 63 kg / 56 kg 74 kg / 67 kg 88 kg / 80 kg 97 kg / 89 kg 104 kg / 95 kg

GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant glad, wit gelakt plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 412306011 412306021 412306031 412306041 412306060
verkoopprijs € 2.338,00 € 2.814,00 € 3.182,00 € 3.336,00 € 3.576,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mand voor EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175 412442304 16,00
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LAB 
temperatuurbereik van -50 tot -86 °C

Laboratoriumvrieskist serie LAB

• stekkerklare laboratoriumvrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• glad, wit gelakt plaatstaal aan de binnenkant
• energiebesparende isolatie, 100 mm
• elektronische besturing, digitaal display, fijnafstelling binnen het bereik van 0,1°C, regelbereik van -50°C tot -86°C
• besturing extern uit te lezen / te programmeren, alarmfunctie
• dooiwaterafvoer voor het afvoeren van het condenswater
• afkoeling van +25 °C naar -86 °C binnen 5 uur
• klapdeksel met slot in de handgreep
• standaard met 4 stevige zwenkwielen (Ø 50 mm) met vastzetfunctie
• manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel

temperatuurbereik van -50 tot -86 °C

LAB 11 LAB 31 LAB 51
temperatuurbereik van -50 tot -86 °C

buiten (b x d x h) 725 x 744 x 865 1305 x 744 x 865 1705 x 744 x 865
binnen (b x d x h) 520 x 450 x 650 1100 x 450 x 650 1500/1300 x 450 x 650
hoogte bij geopende 
deksel 1620

hoogte met wielen 920

AFMETINGEN (MM)

bruto inhoud 130 l 300 l 416 l
maximaal aantal manden 
(standaard toebehoren/speciale 
toebehoren)

1 3 4

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 480 W / 230 V 710 W / 230 V 840 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid Mix: R50 / R600a / R1150
energieverbruik 5,78 kWh / 24u 8,5 kWh / 24u 10 kWh / 24u
geluidsniveau 51 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -50 tot -85 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 63 kg / 56 kg 88 kg / 80 kg 104 kg / 95 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant glad, wit gelakt plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 412608511 412608531 412608551
verkoopprijs € 4.539,00 € 6.475,00 € 7.179,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
mand voor EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175 412442304 16,00
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RUBY 1250 H

RUBY 1250 M1 met speciale uitvoering 
RVS stootlijst

Panoramakoeleiland serie RUBY

• stekkerklaar koeleiland met circulatiekoeling
• RUBY 1250 H: temperatuurklasse H1 voor het koelen van voorverpakte groenten, fruit en salades
• RUBY 1250 M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. voorverpakt fruit, zuivelproducten of delicatessen
• RUBY 1250 M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
• buitenkant agaatgrijs gelakt, vergelijkbaar met RAL 7038, zichtbare buitenpanelen met RVS-effect gelakt
• binnenkant agaatgrijs gelakt, vergelijkbaar met RAL 7038
• lage, gebogen voorruiten van gehard glas
• elektronische besturing, digitaal display
• dooiwateropvangbak, automatische ontdooiing
• presentatieblad van verzinkt plaatstaal met poederlakcoating in het grijs,  

zichtbare buitenpanelen met RVS-effectlak afgewerkt, stapelhoogte 200 mm
• zijdelen van plexiglas voor maximaal zicht op de producten, stootlijst voor bescherming  

tegen schade door winkelwagens rondom
• set met 4 wielen, waarvan 2 vast te zetten

stekkerklaar, circulatiekoeling

RUBY 1250 H RUBY 1250 M2 RUBY 1250 M1
stekkerklaar, circulatiekoeling

voor het koelen van  
voorverpakt(e) fruit,  
groente en salades

voor het koelen van  
voorverpakt fruit, zuivel- 

producten of delicatessen

voor het koelen van  
voorverpakte vleeswaren

bruto inhoud 210 l
Presentatieoppervlak 1,1 m²

buiten (b x d x h) 1335 x 1156 x 980
binnen (b x d x h) 1170 x 854 x stapelhoogte tot 200
hoogte met wielen 1110

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 679 W / 230 V
koelvermogen 1340 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 150 g
energieverbruik 6,3 kWh / 24u 6,9 kWh / 24u 7,6 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +6 tot +8 °C  
bij 25 °C OT en 60 % RV

+3 tot +5 °C
bij 25 °C OT en 60 % RV

0 tot +2 °C
bij 25 °C OT en 60 % RV

klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 110 kg / 90 kg 111 kg / 91 kg 112 kg / 92 kg
GEWICHT

buitenkant agaatgrijs gelakt, vergelijkbaar met RAL 7038, zichtbare buitenpanelen met RVS-effect gelakt
binnenkant agaatgrijs gelakt, vergelijkbaar met RAL 7038

BEHUIZING

artikelnr. 454701865 454701866 454701867
verkoopprijs € 4.539,00 € 4.766,00 € 4.945,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemroosterset met een 100 mm hoog frontrooster 454899630 168,00
set bodemroosters 454899629 147,00
glazen schuifdeksel (2) 454899634 452,00
nachtafdekking 454899636 112,00
besturing met wireless-voorziening 454899635 435,00
stootlijsten van RVS 454899633 389,00
koppelset RUBY, in lengterichting, side-by-side plaatsing 454899631 152,00
koppelset RUBY, in dwarsrichting, plaatsing aan de kant van de gebogen ruiten 454899632 172,00
productenscheider, kunststof 454899628 17,00
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OPAL 1250 H1

Panoramakoeleiland serie OPAL 1250

• stekkerklaar koeleiland met circulatiekoeling 
• naar keuze met Temperaturklasse H1 voor het koelen van bijv. groenten, fruit of 

als omschakelbare versie voor M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, worstwaren etc. /  
M1 M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten

• buitenkant wit gelakt plaatstaal, kleur: GDR (andere kleurvarianten op aanvraag mogelijk tegen meerprijs)
• buitenkant wit gelakt plaatstaal, kleur: GDR (andere kleurvarianten op aanvraag mogelijk tegen meerprijs)
• geschikte als side-by-side (in de lengterichting) 
• lage, gebogen voorruiten
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing d.m.v. heetgas
• stapelhoogte 150 mm 
• rondom stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
• set wielen (4)

stekkerklaar, circulatiekoeling

OPAL 1250 H1 OPAL 1250 M1-M2
stekkerklaar, circulatiekoeling

voor het koelen van bijv. groenten en fruit voor het koelen van bijv. groenten en fruit 
zuivelproducten, worstwaren etc.

Ausstellfläche 1,60 m²

buiten (b x d x h) 1250 x 1335 x 1015
binnen (b x d x h) 1095 x 1185 x stapelhoogte 150
Höhe mit Rollen 1040

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 494 W / 230 V
koelvermogen 1297 W / VT -10 °C
koudemiddel/ Menge R 290 / 150 g
energieverbruik 8,29 kWh / 24u M2: 9,08 kWh / 24u  /  M1: 9,58 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik H1: +6 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV M2: +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
M1: 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV

klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 200 kg / 110 kg
GEWICHT

buiten gelakt plaatstaal / kunststof
innen gelakt plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 454801900 454801901
verkoopprijs € 5.575,00 € 5.871,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
productenscheider, geplastificeerd, voor OPAL 4548996281 19,00
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ARCHE 100 XP 
(wielen en verlichting als speciale toebehoren)

ARCHE 130 
(wielen en verlichting als speciale toebehoren)

ARCHE 130 met rood decoratief inzetstuk

ARCHE 190

Panoramakoeleiland serie ARCHE

• stekkerklaar koeleiland met circulatiekoeling
• ARCHE 100 XP: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
• ARCHE 130 / 190: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. voorverpakt fruit, zuivelproducten of delicatessen
• aan de buitenkant een witte decorstreep, onderbouw van grijs gelakt plaatstaal
• verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant, geschikt voor levensmiddelen
• inwendige luchtgeleidingskanalen van plexiglas, zijgedeeltes van plexiglas voor maximaal zicht op de producten,  

onderbouw van grijs gelakt plaatstaal, in schuinte verstelbare binnenkuip (4° tot 10°)
• voorruit van gehard glas
• ontdooiing elektrisch, automatische dooiwaterverdamping
• 4 stelvoeten 

 
Let op:  
lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar 
Geef bij de bestelling ook de kleur op!

stekkerklaar, kantelbaar presentatieoppervlak

ARCHE 100 XP ARCHE 130 ARCHE 190
stekkerklaar, geschikt voor 
bijv. voorverpakt vlees, ge-
hakt of gevogelteproducten

stekkerklaar, geschikt voor het koelen van bijv. 
 zuivelproducten, worstwaren etc.

netto inhoud 111 l
Presentatieoppervlak 0,74 m² 1,13 m² 1,69 m²

buiten (b x d x h) 977 x 999 x 946 1270 x 1108 x 896 1895 x 1108 x 896
binnen (b x d x h) 937 x 790 x 150 1250 x 900 x 100 1875 x 900 x 100

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 546 W / 230 V 613 W / 230 V 937 W / 230 V
koelvermogen 965 W / VT -10 °C 1058 W / VT -10 °C 1448 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 150 g R 452A / 800 g R 452A / 875 g

TECHNISCHE GEGEVENS

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 150 kg / 109 kg 155 kg / 125 kg 193 kg / 155 kg
GEWICHT

buitenkant witte decorstreep, onderbouw van grijs gelakt plaatstaal
binnenkant verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit, geschikt voor levensmiddelen

BEHUIZING

artikelnr. 459692040 4596920001 4596920051
verkoopprijs € 3.949,00 € 3.798,00 € 4.496,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
verlichtingsset voor model 130 459IL130 575,00
verlichtingsset voor model 190 459IL190 623,00
verlichtingsset model 100 XP 459IL100 527,00
set wielen (4) voor ARCHE 459KITRUA 58,00
metalen stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens voor 
model 130 459692321 256,00

metalen stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens voor 
model 190 459692322 301,00

metalen stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens voor 
model 100 XP 459692323 234,00

bereik 0 tot +2 °C
bij 25 °C OT en 60 % RV

+2 tot +4 °C
bij 25 °C OT en 60 % RV

klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)
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DIAMOND NT 1500

Panorama-koeleiland DIAMOND NT

• stekkerklaar koeleiland met circulatiekoeling
• temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
• verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant in het wit: RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)
• verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant
• energiebesparende, glazen schuifdeksel
• elektronische besturing, digitale thermometer
• dooiwaterverdamping door middel van heetgas, ontdooiing elektrisch
• randbescherming van slag- en stootvaste kunststof, kap aan de bovenkant met ingezet thermoglas rondom, stootlijst 

voor bescherming tegen schade door winkelwagens van slag- en stootvaste kunststof, stapelhoogte 255 mm 

stekkerklaar, circulatiekoeling, glazen schuifdeksel

DIAMOND NT 1500 DIAMOND NT 2000
stekkerklaar, circulatiekoeling, glazen schuifdeksel

Ausstellfläche 1,12 m² 1,55 m²

buiten (b x d x h) 1500 x 1005 x 940 2000 x 1005 x 940
innen (B x T) 790 x 255

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 648 W / 230 V 860 W / 230 V
koelvermogen 1020 W / VT -10 °C 1350 W / VT -10 °C
koudemiddel/ Menge R 290 / 150 g
energieverbruik 4,6 kWh / 24u 6,4 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 270 kg / 190 kg 280 kg / 200 kg
GEWICHT

buiten verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating in wit: RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)
innen verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in wit, geschikt voor levensmiddelen

BEHUIZING

artikelnr. 454953500 454954000
verkoopprijs € 4.111,00 € 4.810,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
set bodemroosters, voor model DIAMOND NT 1500 4548991027 69,00
set bodemroosters, voor model DIAMOND NT 2000 4548991028 90,00
bodemrooster, verstelbaar, voor model DIAMOND NT 1500 4548991029 110,00
bodemrooster, verstelbaar, voor model DIAMOND NT 2000 4548991030 142,00
geplastificeerd scheidingsrooster, voor DIAMOND, b x h in mm: 748 x 240 4548991031 14,00
wielenset (4 stuks) 4548991024 146,00
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Koel- / en vrieseiland serie DIAMOND NT-TK

• stekkerklaar koel- & vrieseiland met circulatiekoeling
• omschakelbaar tussen koelen M1 en vriezen L1
• verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant in het wit: RAL 9006  

(blank aluminiumkleurig)
• verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant, geschikt voor levensmiddelen
• energiebesparende, glazen schuifdeksels
• elektronische besturing, digitale thermometer
• ontdooiing elektrisch, automatische dooiwaterverdamping
• randbescherming van slag- en stootvaste kunststof, kap aan de bovenkant met ingezet thermoglas rondom, stootlijst 

voor bescherming tegen schade door winkelwagens van slag- en stootvaste kunststof, stapelhoogte 255 mm 

stekkerklaar, circulatiekoeling, omschakelbaar

DIAMOND NT-TK 1500 DIAMOND NT-TK 2000
stekkerklaar, circulatiekoeling, omschakelbaar stekkerklaar, circulatiekoeling, omschakelbaar

koelvolume 1,12 m³ 1,55 m³

buiten (b x d x h) 1500 x 1005 x 940 2000 x 1005 x 940
binnen (b x d x h) 790 x 255

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde

NT: 412 W / 230 V
TK: 913 W / 230 V
zekering NT: 2019 W / 230 V
zekering TK: 2128 W / 230 V

NT: 499 W / 230 V
TK: 1101 W / 230 V
zekering NT: 2826 W / 230 V
zekering TK: 2954 W / 230 V

koelvermogen 976 W / VT -30 °C 1098 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 80 + 80 g R 290 / 90 + 90 g
energieverbruik NT: 3,7 / TK: 9,1 kWh / 24u NT: 4,6 / TK: 11,0 kWh / 24u
geluidsniveau 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
-18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV

klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 235 kg / 205 kg 245 kg / 215 kg
GEWICHT

buitenkant verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating in wit: RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)
binnenkant verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in wit, geschikt voor levensmiddelen

BEHUIZING

artikelnr. 454951500 454952000
verkoopprijs € 4.615,00 € 5.477,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
set bodemroosters, voor model DIAMOND NT-TK 1500 4548991027 69,00
set bodemroosters, voor model DIAMOND NT-TK 2000 4548991028 90,00
bodemrooster, verstelbaar, voor model DIAMOND NT-TK 1500 4548991029 110,00
bodemrooster, verstelbaar, voor model DIAMOND NT-TK 2000 4548991030 142,00
geplastificeerd scheidingsrooster, voor DIAMOND, b x h in mm: 748 x 240 4548991031 14,00
wielenset (4 stuks) 4548991024 146,00

DIAMOND NT-TK 1500
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YALOS TB / TN 150

Panoramakoel-/-vrieseiland YALOS TB / TN 150

• stekkerklaar omschakelbaar koel-/vrieseiland
• gelakt plaatstaal aan de buitenkant, in grijs (RAL 7016) en wit kunststof
• gelakt plaatstaal aan de binnenkant, in wit
• elektronische besturing
• led-verlichting
• glazen schuifdeksel
• zijgedeeltes met panoramaglas
• automatische ontdooiing d.m.v. heetgas
• 4 stelvoeten (4 wielen optioneel, af fabriek tegen meerprijs leverbaar) 

stekkerklaar, omschakelbaar

YALOS TB / TN 150 YALOS TB / TN 210 YALOS TB / TN 250
stekkerklaar, omschakelbaar

bruto inhoud 534 l 779 l 941 l
netto inhoud 287 l 418 l 505 l

buiten (b x d x h) 1500 x 1040 x 920 2100 x 1040 x 920 2500 x 1040 x 920
binnen (b x d x h) 780 x 280

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1000 W / 230 V 1350 W / 230 V 1450 W / 230 V
koudemiddel R 290

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik koelen: -1 tot +7 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
vriezen: -16 tot -18 °C bij 25 °C OT en 60 % RV

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht netto 187 kg 274 kg 316 kg
GEWICHT

buiten gelakt plaatstaal / kunststof
binnen gelakt plaatstaal

BEHUIZING

artikelnr. 453YAL0015000L 453YAL0021000L 453YAL0025000L
verkoopprijs € 4.825,00 € 5.238,00 € 6.052,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
set bodemroosters, voor YALOS 150 4533990105726 70,00
set bodemroosters, voor YALOS 210 4533990105727 95,00
set bodemroosters, voor YALOS 250 4533990105728 111,00
scheidingsrooster, 10 vakken, voor YALOS 150 4533990105715 76,00
scheidingsrooster, 14 vakken, voor YALOS 210 4533990105717 110,00
scheidingsrooster, 18 vakken, voor YALOS 250 4533990105719 138,00
scheidingsrooster, 2 vakken, voor YALOS 150 4533990105723 127,00
scheidingsrooster, 27 vakken, voor YALOS 150 4533990105716 145,00
scheidingsrooster, 3 vakken, voor YALOS 210 4533990105724 173,00
scheidingsrooster, 33 vakken, voor YALOS 210 4533990105718 175,00
scheidingsrooster, 39 vakken, voor YALOS 250 4533990105720 209,00
scheidingsrooster, 4 vakken, voor YALOS 250 4533990105725 218,00
scheidingsrooster, enkel, voor YALOS 4533990105721 37,00

geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw



geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw

Panoramakoel- & 
Panoramavriesvitrines

KOELVITRINES 

11
Panoramakoel- &
panoramavriesvitrines

11 / 2

11 / 13Opzetkoelvitrine

Opzetkoelvitrine

11 / 1311 / 2

Panoramakoel- & 
Panoramavriesvitrines

KOELVITRINES 

11
Panoramakoel- &
panoramavriesvitrines

11 / 2

11 / 13Opzetkoelvitrine

Opzetkoelvitrine

11 / 1311 / 2

11



NordCap 11/2 geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

Panoramakoelvitrine PV 100
met 3 verstelbare glazen etages

PV 100
met 3 verstelbare glazen etages

bruto inhoud 120 l
presentatieoppervlak 3 glazen etages 320 x 445 mm, in hoogte verstelbaar

buiten (b x d x h) 550 x 493 x 1100
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 450 W / 230 V
koudemiddel R 134a
energieverbruik 7,1 kWh / 24u
geluidsniveau 53 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
relatieve luchtvochtigheid 75 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 88 kg / 78 kg
GEWICHT

buitenkant aluminium, zilver gelakt
binnenkant kunststof, lichtgrijs

BEHUIZING

artikelnr. 45511001
verkoopprijs € 2.298,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
PV 100 RAL in een RAL-kleur gelakt 2.632,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur 455466945 175,00

PV 100

• stekkerklare panoramakoelvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de producten
• thermoglas
• buitenkant van aluminium, zilver gelakt
• kunststof aan de binnenkant in het lichtgrijs
• deur met magneetrubber en deurgreep van aluminium,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te passen
• led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
• elektronische besturing, digitaal temperatuurdisplay, spuitwaterdicht
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
• frameprofiel energiebesparend geïsoleerd
• luchtgeleidingspanelen om een uniforme temperatuur in de totale binnenruimte te garanderen
• 3 in hoogte verstelbare tussenetages, b x d in mm: 320 x 445, van gehard glas
• 4 stelvoeten 

 
De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit 
aan bij uw bestelling.
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Panoramakoelvitrine PV 250
met 5 EN-draagroosters 600 x 400 mm

PV 250
met 4 EN-draagroosters 600 x 400 mm

bruto inhoud 250 l
presentatieoppervlak 4 EN-draagroosters 600 x 400 mm, waarvan 3 in hoogte verstelbaar

buiten (b x d x h) 810 x 643 x 1225
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 516 W / 230 V
koudemiddel R 134a
energieverbruik 8,2 kWh / 24u
geluidsniveau 54 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
relatieve luchtvochtigheid 75 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 150 kg / 132 kg
GEWICHT

buitenkant aluminium, zilver gelakt
binnenkant kunststof, lichtgrijs

BEHUIZING

artikelnr. 45512501
verkoopprijs € 2.498,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
PV 250 RAL in een RAL-kleur gelakt 2.876,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur 455466945 175,00
spiegelglas (1), aan de zijkant 455466946 50,00
spiegelglas, aan de achterkant 455466947 100,00
dooiwaterverdamping op basis van heet gas 455466941 559,00

PV 250

• stekkerklare panoramakoelvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vijf kanten voor een goed zicht op de producten
• buitenkant van aluminium, zilver gelakt
• kunststof aan de binnenkant in het lichtgrijs
• thermoglas
• binnenruimte geschikt voor EN 600 x 400 mm
• deur met magneetrubber en deurgreep van aluminium,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te passen
• led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
• elektronische besturing, digitaal temperatuurdisplay, spuitwaterdicht
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
• frameprofiel energiebesparend geïsoleerd
• luchtgeleidingspanelen om een uniforme temperatuur in de totale binnenruimte te garanderen
• standaard met 4 draagroosters, b x d in mm: 600 x 400, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
• 4 zwenkwielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet 

 
De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit 
aan bij uw bestelling.
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Panoramakoelvitrine serie PV 350 / PV 450
met 5 verstelbare glazen etages

PV 350 PV 450

bruto inhoud 350 l 500 l

presentatieoppervlak 5 glazen etages 
450 x 450 mm, in hoogte verstelbaar

5 glazen etages 
560 x 555 mm, in hoogte verstelbaar

buiten (b x d x h) 595 x 658 x 1810 700 x 770 x 1810
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 418 W / 230 V 550 W / 230 V
koudemiddel R 404A
energieverbruik 10,03 kWh / 24u 9,0 kWh / 24u
geluidsniveau 54 dB 58 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
relatieve luchtvochtigheid 75 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 175 kg / 143 kg 185 kg / 169 kg
GEWICHT

buitenkant aluminium, zilver gelakt
binnenkant kunststof, lichtgrijs

BEHUIZING

artikelnr. 45513501 45514501
verkoopprijs € 2.598,00 € 3.150,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
PV 350 COD54 goudkleurig 2.990,00
PV 350 RAL in een RAL-kleur gelakt 2.990,00
PV 350 COD53 platina 2.990,00
PV 450 COD54 goudkleurig 3.589,00
PV 450 RAL in een RAL-kleur gelakt 3.589,00
PV 450 COD53 platina 3.589,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur 455466945 175,00
spiegelglas (1), aan de zijkant 455466946 50,00
spiegelglas, aan de achterkant 455466947 100,00
dooiwaterverdamping op basis van heet gas 455466941 559,00

PV 350

PV 450

• stekkerklare panoramakoelvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de producten
• buitenkant aluminium, zilver gelakt
• binnenkant lichtgrijze kunststof
• thermoglas
• deur met magneetrubber en deurgreep met een chroomafwerking,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te 

passen
• led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
• elektronische besturing, digitaal display, automatische ontdooiing via een regeling te programmeren, spuitwaterdicht
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
• luchtgeleidingspanelen om een uniforme temperatuur in de totale binnenruimte te garanderen
• PV 350: met 5 in hoogte verstelbare glazen etages van veiligheidsglas, b x d in mm: 450 x 450
• PV 450: met 5 in hoogte verstelbare glazen etages van veiligheidsglas, b x d in mm: 560 x 555
• 4 zwenkwielen, waarvan 3 met rem 

 
Let op: 
voor gebruik op een hoogte van 900 meter of meer boven NAP is speciaal glas nodig. Mocht dit nodig zijn, neem dan 
contact met ons op. 
 
De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit 
aan bij uw bestelling.

variant COD54
behuizing met 

goud-decor

variant COD53
behuizing met 
platina-decor
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Panoramakoelvitrine serie PV 350 R / PV 450 R
met 1 draaiend onderstel met 6 ronde, vaste glazen plateaus

PV 350 R PV 450 R

bruto inhoud 350 l 500 l

presentatieoppervlak
1 draaiend onderstel met 6 ronde, vaste 
glazen plateaus (Ø 430 mm) 
waarvan het onderste met een spiegel

1 draaiend onderstel met 6 ronde, vaste 
glazen plateaus (Ø 535 mm) 
waarvan het onderste met een spiegel

buiten (b x d x h) 595 x 658 x 1810 700 x 770 x 1810
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 468 W / 230 V 570 W / 230 V
koudemiddel R 404A
energieverbruik 11,23 kWh / 24u 9,5 kWh / 24u
geluidsniveau 54 dB 58 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
relatieve luchtvochtigheid 75 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 166 kg / 146 kg 200 kg / 173 kg
GEWICHT

buitenkant aluminium, zilver gelakt
binnenkant kunststof, lichtgrijs

BEHUIZING

artikelnr. 45523501 45524501
verkoopprijs € 2.846,00 € 3.387,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
PV 350 R COD54 goudkleurig 3.239,00
PV 350 R RAL in een RAL-kleur gelakt 3.239,00
PV 350 R COD53 platina 3.239,00
PV 450 R COD54 goudkleurig 3.799,00
PV 450 R RAL in een RAL-kleur gelakt 3.799,00
PV 450 R COD53 platina 3.799,00

PV 350 R

PV 450 R

• stekkerklare panoramakoelvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de producten
• buitenkant van aluminium, zilver gelakt
• kunststof aan de binnenkant in het lichtgrijs
• thermoglas
• deur met magneetrubber en deurgreep met een chroomafwerking,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te 

passen
• led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
• elektronische besturing, digitaal display, automatische ontdooiing via een regeling te programmeren, spuitwaterdicht
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
• geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
• luchtgeleidingspanelen om een uniforme temperatuur in de totale binnenruimte te garanderen
• PV 350 R: met 1 draaiend onderstel met 6 ronde, vaste glazen plateaus, Ø in mm: 430, waarvan het onderste met spiegel
• PV 450 R: met 1 draaiend onderstel met 6 ronde, vaste glazen plateaus, Ø in mm: 535, waarvan het onderste met spiegel
• 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem 

 
Let op: voor gebruik op een hoogte van 900 meter of meer boven NAP is speciaal glas nodig. Mocht dit nodig zijn, 
neem dan contact met ons op. 
 
De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit 
aan bij uw bestelling.

variant COD54
behuizing met 

goud-decor

variant COD53
behuizing met 
platina-decor

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur 455466945 175,00
spiegelglas (1), aan de zijkant 455466946 50,00
spiegelglas, aan de achterkant 455466947 100,00
dooiwaterverdamping op basis van heet gas 455466941 559,00
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Panoramavriesvitrine PV 100 TK
met 3 vaste verdamperroosters

PV 100 TK

bruto inhoud 120 l
presentatieoppervlak 3 verdamperroosters, vast, 300 x 420 mm

buiten (b x d x h) 550 x 493 x 1100
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 550 W / 230 V
koudemiddel R 404A
energieverbruik 9,9 kWh / 24u
geluidsniveau 56 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -5 tot -18 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 88 kg / 78 kg
GEWICHT

buitenkant aluminium, zilver gelakt
binnenkant kunststof, lichtgrijs

BEHUIZING

artikelnr. 45531001
verkoopprijs € 2.393,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
PV 100 TK RAL in een RAL-kleur gelakt 2.650,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur 455466945 175,00

PV 100 TK

• stekkerklare panoramavriesvitrine met statische koeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de producten
• buitenkant aluminium, zilver gelakt
• binnenkant lichtgrijze kunststof
• thermoglas
• deur met magneetrubber en deurgreep met een chroomafwerking,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te 

passen
• led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
• elektronische besturing, digitaal temperatuurdisplay, spuitwaterdicht
• ontdooiingsactivering via knopbediening en automatische dooiwaterverdamping
• geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
• frameprofiel energiebesparend geïsoleerd
• binnenruimte met 3 vaste verdamperroosters, b x d in mm: 300 x 420
• 4 stelvoeten 

 
voor gebruik op een hoogte van 900 meter of meer boven NAP is speciaal glas nodig. Mocht dit nodig zijn, neem dan 
contact met ons op. 
 
De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit 
aan bij uw bestelling.
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Panoramavriesvitrine serie PV-TK
met 5 of 6 vaste verdamperroosters

PV 350 TK PV 450 TK

bruto inhoud 400 l 500 l

presentatieoppervlak 6 verdamperroosters, vast, 
470 x 470 mm

5 verdamperroosters, vast, 
560 x 560 mm

buiten (b x d x h) 595 x 658 x 1810 700 x 770 x 1810
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 700 W / 230 V 760 W / 230 V
koudemiddel R 404A
energieverbruik 12,50 kWh / 24u 16,4 kWh / 24u
geluidsniveau 55 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -5 tot -18 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 168 kg / 148 kg 198 kg / 171 kg
GEWICHT

buitenkant aluminium, zilver gelakt
binnenkant kunststof, lichtgrijs

BEHUIZING

artikelnr. 45533501 45534501
verkoopprijs € 3.220,00 € 3.589,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
PV 350 TK COD54 goudkleurig 3.624,00
PV 350 TK RAL in een RAL-kleur gelakt 3.624,00
PV 350 TK COD53 platina 3.624,00
PV 450 TK COD54 goudkleurig 4.026,00
PV 450 TK RAL in een RAL-kleur gelakt 4.026,00
PV 450 TK COD53 platina 4.026,00

PV 350 TK

PV 450 TK

• stekkerklare panoramavriesvitrine met statische koeling
• buitenkant van aluminium, zilver gelakt
• binnenkant kunststof, lichtgrijs
• thermoglas
• deur met magneetrubber en deurgreep met een chroomafwerking,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan 

te passen
• led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
• elektronische besturing, digitaal display
• PV 350 TK: spuitwaterdicht
• ontdooiingsactivering via knopbediening en automatische dooiwaterverdamping
• geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
• frameprofiel energiebesparend geïsoleerd
• PV 350 TK: binnenruimte met 6 vaste verdamperroosters, b x d in mm: 550 x 560
• PV 450 TK: binnenruimte met 5 vaste verdamperroosters, b x d in mm: 560 x 560
• 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem 

 
Let op: 
voor gebruik op een hoogte van 900 meter of meer boven NAP is speciaal glas nodig. Mocht dit nodig zijn, neem dan 
contact met ons op. 
 
De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit 
aan bij uw bestelling.

variant COD54
behuizing met 

goud-decor

variant COD53
behuizing met 
platina-decor

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur 455466945 175,00
spiegelglas (1), aan de zijkant 455466946 50,00
spiegelglas, aan de achterkant 455466947 100,00
dooiwaterverdamping op basis van heet gas 455466941 559,00
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Cristal Tower 725 RV / TN

Cristal Tower LH 925 RV / TN

Panoramakoelvitrine serie Cristal Tower

• stekkerklare panoramakoelvitrine met circulatiekoeling
• buitenkant constructie geheel zwart, 3-voudige beglazing, frame-elementen met RVS bekleed 

variant W-GLAS (wit glas) leverbaar
• van binnen zwart
• versie RV / TN (+1 tot +10 °C) voor snacks, taart en cake
• versie RV / CH (+14 tot +16 °C) voor suikergoed en chocoladeproducten
• deur met magneetrubber en greeplijst in de standaarduitvoering,  

touch-pad om de deur te open als speciale toebehoren leverbaar
• deurdraairichting rechts, ter plekke aan te passen
• verlichting van de producten door 4 gekruist geplaatste ledlichtstrips, afzonderlijk te schakelen
• energiebesparende isolatie
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing door compressorstop
• binnenruimte met 5 in hoogte verstelbare glazen tussenetages, draagvermogen tot 25 kg, 

model LH 925 met een lage constructie met 3 in hoogte verstelbare glazen tussenetages
• 4 zwenkwielen, waarvan de voorste 2 vast te zetten zijn
• geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen

geschikt voor het koelen van snacks, taart en cake 
met 5 verstelbare glazen etages en led-verlichting

Cristal Tower LH 725 RV / TN

Variante W-GLAS
op de afbeelding is model 725  

met 5 etages te zien
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CRISTAL TOWER 
725 RV / TN

CRISTAL TOWER LH 
925 RV / TN

CRISTAL TOWER 
925 RV / TN

CRISTAL TOWER 
725 RV / CH

CRISTAL TOWER  
LH 925 RV / CH

CRISTAL TOWER 
925 RV / CH

met 5 verstelbare 
glazen etages

met 3 verstelbare 
glazen etages

met 5 verstelbare 
glazen etages

met 5 verstelbare 
glazen etages

met 3 verstelbare 
glazen etages

met 5 verstelbare 
glazen etages

voor het koelen van snacks, taarten en cake geschikt,
met led-verlichting

voor het presenteren van suikergoed en chocoladeproducten geschikt
met led-verlichting

buiten (b x d x h) 730 x 664 x 2010 930 x 664 x 1550 930 x 664 x 2010 730 x 664 x 2010 930 x 664 x 1550 930 x 664 x 2010
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 630 W / 230 V 630 W / 230 V 650 W / 230 V 630 W / 230 V 630 W / 230 V 650 W / 230 V
koudemiddel R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV +14 tot +16 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)
relatieve 
luchtvochtigheid 55 % 60 %

TEMPERATUURINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

Cristal Tower 725 RV / TN W-GLAS

met witte beglazing en RVS frame-elementen

4.298,00
Cristal Tower LH 925 RV / TN W-GLAS 4.339,00
Cristal Tower 925 RV / TN W-GLAS 4.728,00
Cristal Tower 725 RV / CH W-GLAS 4.779,00
Cristal Tower LH 925 RV / CH W-GLAS 4.868,00
Cristal Tower 925 RV / CH W-GLAS 5.258,00

gewicht bruto / netto 260 kg / 245 kg 265 kg / 250 kg 320 kg / 305 kg 260 kg / 245 kg 265 kg / 250 kg 320 kg / 305 kg
GEWICHT

buitenkant constructie geheel zwart, 3-voudige beglazing, frame-elementen met RVS bekleed
binnenkant zwart

BEHUIZING

artikelnr. 453CTW0725VN0L 453CTW1925VN0L 453CTW0925VN0L 453CTW0725VC0L 453CTW1925VCOL 453CTW0925VC0L
verkoopprijs € 4.298,00 € 4.339,00 € 4.728,00 € 4.779,00 € 4.868,00 € 5.258,00 

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
houder voor 12 cupcakes, (35 x 35 mm), b x d x h in mm: 420 x 140 x 30 453990000016 48,00
houder voor 12 cupcakes, (45 x 45 mm), b x d x h in mm: 420 x 140 x 30 453990000015 48,00
deur via een touch-pad te openen, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43 45399000013 320,00

geschikt voor het koelen van snacks, taart en cake 
met 5 verstelbare glazen etages en led-verlichting

bruto inhoud 510 l 475 l 676 l 510 l 475 l 676 l
netto inhoud 372 l 334 l 500 l 372 l 334 l 500 l

presentatieoppervlak

5 in hoogte verstelbare 
glazen etages
580 x 465 mm, 
draagvermogen tot 25 kg

3 in hoogte verstelbare 
glazen etages 
780 x 465 mm, 
draagvermogen tot 25 kg

5 in hoogte verstelbare 
glazen etages 
780 x 465 mm, 
draagvermogen tot 25 kg

5 in hoogte verstelbare 
glazen etages 
580 x 465 mm, 
draagvermogen tot 25 kg

3 in hoogte verstelbare 
glazen etages 
780 x 465 mm, 
draagvermogen tot 25 kg

5 in hoogte verstelbare 
glazen etages 
780 x 465 mm, 
draagvermogen tot 25 kg

Panoramakoelvitrine serie Cristal Tower
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Cristal Tower 725 RV / TB-TN

Cristal Tower 925 RV / TB-TN

Panoramakoel-/vriesvitrine serie Cristal Tower RV / TB-TN

• stekkerklare panoramakoel-/vriesvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de 
producten

• buitenkant constructie geheel zwart, 3-voudige beglazing, frame-elementen met RVS bekleed variant W-GLAS  
(wit glas) leverbaar

• van binnen zwart 
• versie RV TB / TN (-18 tot +10 °C) multifunctionele toepassingsmogelijkheden voor het bevroren presenteren van bijv. 

ijsproducten of het koelen van snacks, taart en cake
• deur met magneetrubber en greeplijst, touch-pad om de deur te open als speciale toebehoren leverbaar
• verlichting van de producten door 4 gekruist geplaatste led-lichtstrips, afzonderlijk te schakelen
• energiebesparende isolatie
• elektronische besturing, digitaal display
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op energiebesparende heetgasbasis
• binnenruimte met 5 in hoogte verstelbare glazen tussenetages, draagvermogen tot 25 kg,  

model LH 925 met een lage constructie met 3 in hoogte verstelbare glazen tussenetages
• 4 zwenkwielen, waarvan de voorste 2 vast te zetten zijn
• geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen

multifunctioneel voor het presenteren van ijs en het koelen van snacks, taart en cake 
met 5 verstelbare glazen etages en led-verlichting

Cristal Tower LH 925 RV / TB-TN

variant W-GLAS
op de afbeelding is model 725 met 5 etages te zien
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CRISTAL TOWER 725 RV / TB-TN CRISTAL TOWER LH 925 RV / TB-TN CRISTAL TOWER 925 RV / TB-TN
met 5 verstelbare glazen etages met 3 verstelbare glazen etages met 5 verstelbare glazen etages

multifunctioneel geschikt voor het bevroren presenteren van ijs of het koelen van snacks, taart en cake
met led-verlichting

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
Cristal Tower 725 RV / TB-TN W-GLAS met witte beglazing en RVS frame-elementen 5.728,00
Cristal Tower LH 925 RV / TB-TN W-GLAS met witte beglazing en RVS frame-elementen 5.998,00
Cristal Tower 925 RV / TB-TN W-GLAS met witte beglazing en RVS frame-elementen 6.419,00

buiten (b x d x h) 730 x 664 x 2010 930 x 664 x 1550 930 x 664 x 2010
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 920 W / 230 V 920 W / 230 V 1000 W / 230 V
koudemiddel R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse SN (+10 tot +32 °C)
relatieve luchtvochtigheid 55 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 260 kg / 245 kg 265 kg / 250 kg 335 kg / 320 kg
GEWICHT

buitenkant constructie geheel zwart, 3-voudige beglazing, frame-elementen met RVS bekleed
binnenkant zwart

BEHUIZING

artikelnr. 453CTW0725VB0L 453CTW1925VB0L 453CTW0925VB0L
verkoopprijs € 5.728,00 € 5.998,00 € 6.419,00 

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
houder voor ijslolly's, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43 453990000014 48,00
deur via een touch-pad te openen, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43 45399000013 320,00

Panoramakoel/vriesvitrine serie Cristal Tower RV / TB-TN
multifunctioneel voor het presenteren van ijs en het koelen van snacks, taart en cake 
met 5 verstelbare glazen etages en led-verlichting

bruto inhoud 510 l 475 l 676 l
netto inhoud 372 l 335 l 500 l

Vermogen 5 in hoogte verstelbare glazen etages 
580 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg

3 in hoogte verstelbare glazen etages 
780 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg

5 in hoogte verstelbare glazen etages 
780 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg
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LUXOR SLIM

LUXOR

LUXOR DOUBLE

LUXOR DOUBLE 2

Panoramakoelvitrine serie LUXOR

• stekkerklare panorama-koelvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de 
producten

• buitenkant RVS met anti- fingerprint coating in het onderste gedeelte
• LUXOR: binnen frame voor glazen etages van RVS 1.4301
• LUXOR / LUXOR DOUBLE: thermoglas, voorzien van grijze bedrukking
• LUXOR: deur met magnetische deurrubber en greeplijst
• LUXOR DOUBLE: aan de kant van de bediening, 2 pneumatische klepdeuren voor de bevoorrading (140° opening),  

met magnetische deurrubbers en greeplijst 
• LUXOR DOUBLE 2: aan de kant van de bediening, 3 pneumatische klepdeuren voor de bevoorrading (140° opening),  

met magnetische deurrubbers en greeplijst 
• LUXOR: verticaal geplaatste led-binnenverlichting
• LUXOR DOUBLE: led-binnenverlichting langs de klepdeuren
• LUXOR: elektronische besturing, digitaal display,
• LUXOR DOUBLE: elektronische touchscreen besturing, in de onderbouw
• HACCP-controlefunctie en service-alarm
• automatische dooiwaterverdamping, automatische ontdooiing door compressorstop met draaiende ventilatoren
• LUXOR SLIM / LUXOR: met 5 glazen etages, belastbaar per etage tot 12 kg (op aanvraag verkrijgbaar: etages met een 

maximale belasting tot 25 kg) 
• LUXOR DOUBLE: met 4 glazen etages, b x d in mm: 1070 x 410, per etage tot 20 kg belastbaar
• LUXOR DOUBLE 2: met 6 glazen etages, b x d in mm: 1070 x 410, per etage tot 20 kg belastbaar
• 4 zwenkwielen en 2 in hoogte verstelbare voeten 

 
Let op: 
ook verkrijgbaar als versie vriesvitrine voor suikergoed en chocoladeproducten. Neem contact met ons op.  

stekkerklaar, circulatiekoeling

LUXOR 
SLIM

LUXOR LUXOR
DOUBLE

LUXOR 
DOUBLE 2

stekkerklaar, 
circulatiekoeling, 

mit 5 glazen etages 

stekkerklaar, 
circulatiekoeling, 

mit 5 glazen etages 

stekkerklaar,
circulatiekoeling, 

mit 4 glazen etages 

stekkerklaar,
circulatiekoeling, 

mit 6 glazen etages 

bruto inhoud 324 l 457 l 536 l 811 l

buiten (b x d x h) 600 x 645 x 1800 805 x 645 x 1800 1200 x 660 x 1430 1200 x 660 x 1880
hoogte met wielen 1840 1840 1430 1880
diepte met geopende klep 1070 1070

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 500 W / 230 V 650 W / 230 V 1000 W / 230 V 980 W / 230 V
koelcapaciteit 596 W / VT -10 °C 668 W / VT -10 °C 1120 W / VT -10 °C 1120 W / VT -10 °C
koudemiddel R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +2 tot +10 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)
relatieve luchtvochtigheid 70 %

TEMPERATUUR

gewicht bruto / netto 191 kg / 171 kg 236 kg / 211 kg 292 kg / 260 kg 355 kg / 320 kg
GEWICHT

buiten buitenkant RVS met anti- fingerprint coating in het onderste gedeelte
binnen frame voor glazen etages van RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 458100001 458100010 458200001 458200010
verkoopprijs € 3.833,00 € 4.757,00 € 6.722,00 € 7.565,00 

BESTELINFORMATIE
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Opzetkoelvitrine serie LINUS
stekkerklaar, circulatiekoeling

LINUS 150 LINUS 200

buiten (b x d x h) 800 x 410 x 920 1000 x 410 x 920
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 320 W / 230 V
koelvermogen 336 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A
energieverbruik 4,75 kWh / 24u 5,50 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
relatieve luchtvochtigheid 70 %

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 95 kg / 85 kg 105 kg / 95 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301 / blank aluminiumkleurig
binnenkant RVS 1.4301 / blank aluminiumkleurig

BEHUIZING

artikelnr. 4551715 4551725
verkoopprijs € 2.673,00 € 2.773,00

BESTELINFORMATIE

LINUS

LINUS 150

• stekkerklare opzetkoelvitrine met circulatiekoeling
• buitenkant RVS 1.4301 / blank aluminiumkleurig
• binnenkant RVS 1.4301 / blank aluminiumkleurig
• met 2 glazen schuifdeuren met beugelhandgrepen aan de kant van de bediening
• machinevak bovenop de vitrine
• led-binnenverlichting
• elektronische besturing, digitale temperatuurweergave
• automatische ontdooiing
• LINUS 150: met 2 etages, b x t in mm: 685 x 292
• LINUS 200: met 2 etages, b x t in mm: 899 x 292
• 4 stelvoeten 

 
Let op: 
glazen schuiframen met handgrepen aan de kant van de klanten zijn op aanvraag tegen een meerprijs leverbaar.
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor het model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR GN-INBOUWKOELVITRINES ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

gietaluminium GN 1/2, 2CM, met handgrepen 516766471 188,00
gietaluminium GN 1/2, 2CM, zonder handgrepen 516766469 187,00
gietaluminium GN 1/2, 5,5CM, met handgrepen 516766473 206,00
gietaluminium GN 1/2, 5,5CM, zonder handgrepen 516766472 206,00
gietaluminium GN 2/4  2CM, met handgrepen 516766475 205,00
gietaluminium GN 2/4, 2CM, zonder handgrepen 516766474 199,00
gietaluminium GN 2/4, 5,5CM, met handgrepen 516766477 205,00
gietaluminium GN 2/4, 5,5CM, zonder handgrepen 516766476 206,00
breed machinevak vanaf type 112, 860 mm, voor luchtaanzuiging en -afvoer aan één kant 484253981 404,00
led-verlichting strek. meter, minimale lengte 1 meter, wordt per etage berekend 484300100 131,00
GN 1/1 presentatieblad van melamine, bruin 516765585 72,00
GN 1/1 presentatieblad van melamine, driftwood 516765584 72,00
GN 1/1 presentatieblad van melamine, wit marmer 516765587 72,00
GN 1/1 presentatieblad van melamine, zwart 516765586 72,00
GN 1/1 presentatieblad van melamine, bamboe 516765583 72,00
metalen stoffilter tot 0,6 kW 484309001 219,00
houders voor prijskaartjes (per strekkende meter) 484303899 57,00
slot (1) voor schuifdeuren 484309040 132,00
Snackpresenter, enkel, diameter 15 cm 516108477 19,00
Snackpresenter, 4-voudig, 53 x 10 cm, acryl 516108476 49,00
producthouders GN 1/1, b x d in mm: 530 x 325 484309020 66,00
producthouders GN 2/4, b x d in mm: 530 x 162 484309021 58,00
wraphouder, 56 x 19 cm, voor 12 snacks 516109486 94,00

Melamine ziet er hetzelfde uit als porselein, maar is veel lichter en de hoeken kunnen niet afschilferen.
Bovenstaand afbeeldingen van de melamine presentatiebladen in de kleuren (van links naar rechts): bamboe, drijfhout, gevlekt bruin, zwart of wit marmer.
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COMBO VAN ISA BY NORDCAP:
INNOVATIEVE MODULAIRE CONCEPTEN VOOR WINKELBOUW

schepijsvitrine
schepijsvitrine
ONESHOW

neutraal 
hoekelement 1

neutrale 
hoekelement

vertikale 
koelvitrine

bar counter barkoeling neutraal element
element voor kassa

MODULAIR

Heldere en strakke elementen die 
flexibele en dynamisch gecombineerd 
kunnen worden.

INDIVIDUEEL

Diverse afwerkingen in hout, steen, 
metaal en kleur voor persoonlijke, 
creatieve combinaties.

VERRASSEND

Strakke lijnen en hoogwaardige 
materialen in verrassende vormen 
en mogelijkheden.

COMBINATIE

Uw beste keuze.

EDEL

Italiaanse elegantie: de elegante decor variaties van het nieuwe modulaire systeem voor 
winkelbouw zorgen voor een zekere flair.
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BUFFETTEN

12
Saladebars 12 / 4

Bain-maries 12 / 16

Uitgiftebuffetten 
– warm 12 / 21

Bordendispenser 12 / 28

Multifunctionele
koelvitrines 12 / 29

Saladebars

Bordendispenser

Bain-maries Uitgiftebuffetten - warm

Multifunctionele koelvitrines

12 / 21

12 / 28

12 / 4 12 / 16

12 / 29
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KLEURVARIANTEN VOOR DE TR-SERIE...
De saladebars, bain-maries, saladebars en uitgiftebuffetten uit de TR-serie bieden wij vanaf pagina 12/10 in diverse kleurvarianten aan. 
Alle opties zijn open: de TR-serie biedt de mogelijkheid door een harmonieuze kleurkeuze in de omgeving op te gaan of door een bijzondere 
kleurkeuze een echte eyecather te worden. Wat dacht u van een saladebar in een krachtige, echt 'gezonde' kleur groen?

KLEURTOON WENGÉ
De warme donkere kleurtoon WENGE kan eigenlijk overal toegepast 
worden. Daarom is het ook onze standaard kleurtoon.

KLEURTOON HEMLOCK
De houten afwerking van het hout van de Canadese Hemlockspar wordt 
gekenmerkt door zijn lichte kleurstelling en fijne nerfstructuur. Het geeft 
saladebars en bain-maries een elegante en vriendelijke uitstraling.
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RAL-kleur naar keus
Alle modellen uit de TR serie kunnen in elke willekeurige 
RAL-kleur besteld worden. 

. . . WENGÉ, HEMLOCK, RVS of RAL-kleur?

Varianten RVS-look en RVS
Modern en design-gericht: Voor alle modellen in de serie TR 
is er ook een buitenafwerking van houtlaminaat met een 
RVS-look. 
En voor wie dat niet voldoende is: Enkele apparaten zijn ook 
volledig in RVS leverbaar (de series TR-GREEN, TR-BLUE en 
TR-RED, telkens met uitzondering van de servicemodellen).

Hoogwaardiger is niet mogelijk: de hele TR-serie in RVS 
Met slechts een lage meerprijs voor een coole 
uitstraling: de met een RVS-look afgewerkte TR-serie 
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Saladebar COLIBRI
indeling 4 x GN 1/1

COLIBRI
indeling 4 x GN 1/1

buiten (b x d x h) 1423 x 750 x 1184
hoogte bij geopende deksel 1472

AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 470 W / 230 V
koelvermogen 475 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 310 g

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60% RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 125 kg / 95 kg
GEWICHT

buitenkant houtdecor donker noten
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 455464825
verkoopprijs € 2.778,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS 42212150 22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS 42213150 16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS 42223150 29,00
korte dienbladgeleider van hout, neer te klappen, voor modellen Colibri, Pegaso 455464910 69,00
lange dienbladgeleider van hout, neer te klappen, voor modellen Colibri, Pegaso 455464911 101,00

COLIBRI

COLIBRI detailaanzicht 
dienbladgeleiders als speciale toebehoren

• stekkerklare saladebar met statische koeling
• buitenkant houtdecor donker noten
• binnenkant van RVS 1.4301
• plexiglas-hoestruit aan bijde zijden omhoog te klappen
• elektronische besturing en hoofdschakelaar
• automatische ontdooiing door compressorstop, dooiwaterverdamping met heet gas
• meubelconstructie en onderbouw met een gelamineerd houtdecor
• standaard met 3 RVS verbinders (530 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet
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Saladebar PEGASO
indeling 4 x GN 1/1

PEGASO
indeling 4 x GN 1/1

buiten (b x d x h) 1423 x 750 x 1268
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 470 W / 230 V
koelvermogen 475 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 310 g

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 125 kg / 95 kg
GEWICHT

buitenkant houtdecor donker noten
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 455464833
verkoopprijs € 3.268,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS 42212150 22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS 42213150 16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS 42223150 29,00
korte dienbladgeleider van hout, scharnierend, voor modellen Colibri, Pegaso 455464910 69,00
lange dienbladgeleider van hout, scharnierend, voor modellen Colibri, Pegaso 455464911 101,00

PEGASO

• stekkerklare saladebar met statische koeling
• buitenkant houtdecor donker noten
• binnenkant van RVS 1.4301
• met open onderbouw
• voor plaatsing tegen de wand geschikt
• plexiglas-hoestruit aan één zijde omhoog te klappen
• elektronische besturing en hoofdschakelaar
• automatische ontdooiing door compressorstop
• bovenste presentatieoppervlak licht gefineerd
• meubelconstructie en onderbouw met een gelamineerd houtdecor
• standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet
• standaard met 3 RVS verbinders (530 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
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Saladebar serie ISOLA M
naar keuze met de indeling 4 x of 6 x GN 1/1, verschillende kleurvarianten

ISOLA 4 M ISOLA 6 M
indeling 4 x GN 1/1 indeling 6 x GN 1/1

buiten (b x d x h) 1417 x 750 x 1528 2057 x 750 x 1528
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 720 W / 230 V 810 W / 230 V
koelvermogen 430 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 310 g R 404A / 500 g
geluidsniveau 60 - 70 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 161 kg / 137 kg 194 kg / 165 kg
GEWICHT

buitenkant standaardkleur: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 4554648001 4554648021
verkoopprijs € 3.888,00 € 4.621,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
ISOLA 4 M RAL in een RAL-kleur gelakt 4.309,00
ISOLA 4 M Cod.04 donker noten 3.888,00
ISOLA 4 M Cod.05 licht noten 3.888,00
ISOLA 4 M Cod.07 ongebeitst (tulpenhout) 3.888,00
ISOLA 6 M RAL in een RAL-kleur gelakt 5.147,00
ISOLA 6 M Cod.04 donker noten 4.621,00
ISOLA 6 M Cod.05 licht noten 4.621,00
ISOLA 6 M Cod.07 ongebeitst (tulpenhout) 4.621,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS 42212150 22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS 42213150 16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS 42223150 29,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 4 455464913 90,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 6 455464914 134,00
korte dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4/6, scharnierend,  
b x d in mm: 750 x 250 455464901 114,00

lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250 455464902 176,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 6, scharnierend, b x d in mm: 2065 x 250 455464903 254,00

ISOLA 4 M

ISOLA 6 M

• stekkerklare saladebar met statische koeling
• standaardkleur buitenkant: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
• binnenkant van RVS 1.4301
• plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
• heldere verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing en hoofdschakelaar
• automatische ontdooiing, handmatige dooiwaterafvoer
• gecoate verdamper
• buitenafwerking en onderbouw van massief hout
• ISOLA 4 M: standaard met 7 RVS verbinders (532 mm) en 8 verbinders (325 mm)  

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• ISOLA 6 M: standaard met 11 RVS verbinders (532 mm) en 12 verbinders (325 mm)  

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet 

 
Let op: 
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen.  
N.B.: voor dienbladgeleiders in RAL geldt een meerprijs (op aanvraag). 
 
De bain-marie-versie is in hetzelfde deel te vinden onder bain-maries vanaf pag. 12 / 22.

code. 04
Donker notenhout
gebijtst

code. 05
Licht notenhout
gebijtst

code. 07
ongebeitst

code. 06
wit

decorvarianten

Indelingsmogelijkheden
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Saladebar serie ISOLA M UM
naar keuze in een 4 x of 6 x GN 1/1 indeling, circulatiekoeling

ISOLA 4 M UM ISOLA 6 M UM
circulatiekoeling, indeling 4 x GN 1/1 circulatiekoeling, indeling 6 x GN 1/1

buiten (b x d x h) 1420 x 750 x 1528 2060 x 750 x 1528
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 510 W / 230 V 850 W / 230 V
koelvermogen 430 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 340 g R 404A / 450 g
geluidsniveau 60 - 70 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 161 kg / 137 kg 198 kg / 179 kg
GEWICHT

buitenkant standaardkleur: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 4554642091 4554642101
verkoopprijs € 4.499,00 € 5.147,00 

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
ISOLA 4 M UM RAL in een RAL-kleur gelakt 4.938,00
ISOLA 4 M UM Cod.04 donker noten 4.499,00
ISOLA 4 M UM Cod.05 licht noten 4.499,00
ISOLA 4 M UM Cod.07 ongebeitst (tulpenhout) 4.499,00
ISOLA 6 M UM RAL in een RAL-kleur gelakt 5.687,00
ISOLA 6 M UM Cod.04 donker noten 5.147,00
ISOLA 6 M UM Cod.05 licht noten 5.147,00
ISOLA 6 M UM Cod.07 ongebeitst (tulpenhout) 5.147,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS 42212150 22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS 42213150 16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS 42223150 29,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 4 455464913 90,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 6 455464914 134,00
korte dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, 6, 8, scharnierend, 
b x d in mm: 750 x 250 455464901 114,00

lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250 455464902 176,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 6, scharnierend, b x d in mm: 2065 x 250 455464903 254,00

ISOLA 4 M UM

ISOLA 6 M UM

• stekkerklare saladebar met circulatiekoeling
• standaardkleur buitenkant: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
• binnenkant van RVS 1.4301
• plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
• heldere verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing door compressorstop
• gecoate verdamper
• buitenafwerking en onderbouw van massief hout
• ISOLA 4 M UM: standaard met 7 RVS verbinders (532 mm) en 8 verbinders (325 mm)  

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken en met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet
• ISOLA 6 M UM: standaard met 11 RVS verbinders (532 mm) en 12 verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip 

bij het gebruik van GN-bakken en met 4 + 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet 
 
Let op: 
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen. 
N.B.: voor dienbladgeleiders in RAL geldt een meerprijs (op aanvraag). 
 
De bain-marie-versie is in hetzelfde deel te vinden onder bain-maries vanaf pag. 12 / 22.

Indelingsmogelijkheden

code. 04
Donker notenhout
gebijtst

code. 05
Licht notenhout
gebijtst

code. 07
ongebeitst

code. 06
wit

decorvarianten
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ISOLA 4 M INOX UM 
model van RVS met circulatiekoeling

Saladebar serie ISOLA M INOX UM
naar keuze met de indeling 4 x, 6 x of 8 x GN 1/1, circulatiekoeling 
buitenbekleding, binnenkuip en onderbouw van RVS 1.4301

ISOLA 4 M INOX UM ISOLA 6 M INOX UM ISOLA 8 M INOX UM
indeling 4 x GN 1/1, 
met circulatiekoeling

indeling 6 x GN 1/1, 
met circulatiekoeling

indeling 8 x GN 1/1, 
met circulatiekoeling

buiten (b x d x h) 1505 x 750 x 1520 2185 x 750 x 1520 2865 x 750 x 1520
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 550 W / 230 V 730 W / 230 V 780 W / 230 V
koelvermogen 430 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 380 g R 404A / 500 g R 404A / 520 g
energieverbruik 8,8 kWh / 24u 11,7 kWh / 24u 12,5 kWh / 24u
geluidsniveau 60 - 70 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 161 kg / 137 kg 197 kg / 165 kg 255 kg / 199 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 4554642041 4554642051 4554642061
verkoopprijs € 5.148,00 € 6.344,00 € 7.274,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS 42212150 22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS 42213150 16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS 42223150 29,00
lange dienbladgeleider van RVS, voor ISOLA 4 M INOX UM, scharnierend, 
b x d in mm: 1425 x 250 455464211 284,00

lange dienbladgeleider van RVS, voor ISOLA 6 M INOX UM, scharnierend, 
b x d in mm: 2065 x 250 455464212 434,00

lange dienbladgeleider van RVS, voor ISOLA 8 M INOX UM, scharnierend, 
b x d in mm: 2705 x 250 455464213 503,00

• stekkerklare saladebar met circulatiekoeling
• buitenkant, binnenkuip en onderbouw van RVS 1.4301
• plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
• heldere led-verlichting in de presentatiezone, apart te schakelen
• elektronische besturing
• handmatige dooiwaterafvoer, automatische ontdooiing
• gecoate verdamper
• ISOLA 4 M INOX UM: standaard met 2 RVS verbinders (532 mm) en 4 verbinders (325 mm)  

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• ISOLA 6 M INOX UM: standaard met 3 RVS verbinders (532 mm) en 6 verbinders (325 mm)  

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• ISOLA 8 M INOX UM: standaard met 4 RVS verbinders (532 mm) en 8 verbinders (325 mm)  

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• standaard met 4 + 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet 

 
Let op: 
de bain-marie-versie is in hetzelfde deel te vinden onder bain-maries vanaf pag. 12 / 22.
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Saladebar serie MURALE
naar keuze in een 4 x of 6 x GN 1/1 indeling, verschillende kleurvarianten, statische koeling,  
elektrische kap of vaste glazen opbouw

MURALE 4 M MURALE 6 M
indeling 4 x GN 1/1 indeling 6 x GN 1/1

buiten (b x d x h) 1420 x 750 x 1554 2060 x 750 x 1554
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 480 W / 230 V 570 W / 230 V
koelvermogen 430 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 380 g R 404A / 500 g
geluidsniveau 60 - 70 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 178 kg / 149 kg 229 kg / 193 kg
GEWICHT

buitenkant standaardkleur: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 4554648061 4554648071
verkoopprijs € 4.918,00 € 5.590,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
MURALE 4 M Cod.04 donker noten 4.918,00
MURALE 4 M Cod.05 licht noten 4.918,00
MURALE 4 M Cod.07 ongebeitst (tulpenhout) 4.918,00
MURALE 6 M Cod.04 donker noten 5.590,00
MURALE 6 M Cod.05 licht noten 5.590,00
MURALE 6 M Cod.07 ongebeitst (tulpenhout) 5.590,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS 42212150 22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS 42213150 16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS 42223150 29,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 4 455464913 90,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 6 455464914 134,00
korte dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, 6, 8, scharnierend, 
b x d in mm: 750 x 250 455464901 114,00

lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, scharnierend, b x d in mm: 
1425 x 250 455464902 176,00

lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 6, scharnierend, b x d in mm: 
2065 x 250 455464903 254,00

MURALE 4M

• stekkerklare saladebar met statische koeling
• standaardkleur buitenkant: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
• binnenkant van RVS 1.4301
• met een verspiegelde achterwand, voor plaatsing tegen de wand geschikt
• plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
• heldere verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing en hoofdschakelaar
• automatische ontdooiing door compressorstop, handmatige dooiwaterafvoer
• buitenafwerking en onderbouw van massief hout
• MURALE 4 M: standaard met 7 RVS verbinders (532 mm) en 8 verbinders (325 mm)  

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• MURALE 6 M: standaard met 11 RVS verbinders (532 mm) en 12 verbinders (325 mm)  

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet 

 
Let op: 
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen. 
N.B.: voor dienbladgeleiders in RAL geldt een meerprijs (op aanvraag).

code. 04
Donker notenhout
gebijtst

code. 05
Licht notenhout
gebijtst

code. 07
ongebeitst

code. 06
wit

decorvarianten

Indelingsmogelijkheden
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saladebar TR-GREEN 4/1
toepassingsvoorbeeld

saladebar TR-GREEN 4/1

TR-GREEN 3/1 SERVICE uitvoeringsdetails 

Saladebar serie TR-GREEN

• stekkerklare saladebar met statische koeling
• binnenkuip voor GN-bakken met een hoogte van maximaal 200 mm
• gefineerde houtstructuur aan de buitenkant, kleur: wengé
• binnenkant van RVS 1.4301
• TR-GREEN 3/1 / 4/1 / 6/1: met plexiglas-hoestruit met elektrische neerlaatfunctie en een open onderbouw
• TR-GREEN 3/1 SERVICE / 4/1 SERVICE / 6/1 SERVICE: met een vaste glazen afdekking,  

aan de kant van de klanten met een glazen front en een gesloten onderbouw
• heldere en energiebesparende led-verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing en hoofdschakelaar, digitaal display, goed te bereiken bij de lichtbrug geplaatst
• automatische ontdooiing door compressorstop, handmatige dooiwaterafvoer
• buitenframe van robuust, verchroomd staal
• machine voor gemakkelijk onderhoud en reinigen gemakkelijk uit te nemen
• dicht gelaste binnenwanden met afgeronde randen in een hygiëne-uitvoering en diagonale afkanting voor de waterafvoer
• gemakkelijk te vervangen houten afwerking
• standaard met 4 wielen, grotere wielen op aanvraag 

 
Let op: 
standaardkleur wengé, naar wens ook in Hemlock of een RAL-kleur naar wens leverbaar.  
Geef de gewenste kleurvariant op bij uw bestelling. 
Apparaten zijn op verzoek ook verkrijgbaar met koelmiddel R 452A. Neem contact met ons op.

naar keuze met de indeling 3 x, 4 x of 6 x GN 1/1, verschillende kleurvarianten, circulatiekoeling, 
elektrische kap of vaste glazen opbouw

diverse speciale toebehoren 
dienbladgeleiders / onderbouwuitrustingen
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TR-GREEN 
3/1

TR-GREEN 
4/1

TR-GREEN 
6/1

TR-GREEN 
3/1 SERVICE

TR-GREEN 
4/1 SERVICE

TR-GREEN 
6/1 SERVICE

met statische koeling 
en een elektrische kap

aan de kant van de klanten en boven met glas, dienbladgeleider 
en onderbouw aan 3 zijden dicht

standaardkleur wengé, met gefineerde houtstructuur

buiten (b x d x h) 1169 x 650 x 1481 1494 x 650 x 1481 2144 x 650 x 1481 1169 x 650 x 1325 1494 x 650 x 1325 2144 x 650 x 1325
binnen (b x d x h) 250

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gezamenlijke 
aansluitwaarde 229 W / 230 V 229 W / 230 V 275 W / 230 V 229 W / 230 V 229 W / 230 V 275 W / 230 V

koelvermogen 477 W / VT -10 °C 477 W / VT -10 °C 545 W / VT -10 °C 477 W / VT -10 °C 477 W / VT -10 °C 545 W / VT -10 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid R 404A / 200 g R 404A / 210 g R 404A / 280 g R 404A / 200 g R 404A / 210 g R 404A / 280 g

geluidsniveau 56 dB 56 dB 58 dB 56 dB 56 dB 58 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

Saladebar serie TR-GREEN
naar keuze met de indeling 3 x, 4 x of 6 x GN 1/1, verschillende kleurvarianten, circulatie koeling, elektrische kap of vaste glazen opbouw

capaciteit 3 x GN 1/1 
tot 200 mm hoog

4 x GN 1/1 
tot 200 mm hoog

6 x GN 1/1
tot 200 mm hoog

3 x GN 1/1 
tot 200 mm hoog

4 x GN 1/1 
tot 200 mm hoog

6 x GN 1/1 
tot 200 mm hoog

bereik +4 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
klimaatklasse 3 (+25 °C UT und 60% RF)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 145 kg / 125 kg 160 kg / 140 kg 193 kg / 173 kg 122 kg / 107 kg 165 kg / 140 kg 215 kg / 185 kg

GEWICHT

buitenkant gefineerde houtstructuur, kleur: wengé
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 434700500 434702000 434703500 434700800 434702800 434703800
verkoopprijs € 4.257,00 € 4.519,00 € 5.143,00 € 3.998,00 € 4.461,00 € 5.645,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren vanaf pag. 12 / 25.

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

TR-GREEN 3/1 RVS buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 5.929,00
TR-GREEN 3/1 RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 4.683,00
TR-GREEN 3/1 HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 4.257,00
TR-GREEN 3/1 RAL in een RAL-kleur gelakt 4.683,00
TR-GREEN 4/1 RVS buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 6.514,00
TR-GREEN 4/1 RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 4.969,00
TR-GREEN 4/1 HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 4.519,00
TR-GREEN 4/1 RAL in een RAL-kleur gelakt 4.969,00
TR-GREEN 6/1 RVS buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 7.764,00
TR-GREEN 6/1 RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 5.654,00
TR-GREEN 6/1 HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 5.143,00
TR-GREEN 6/1 RAL in een RAL-kleur gelakt 5.654,00
TR-GREEN 3/1 SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 4.398,00
TR-GREEN 3/1 SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 3.998,00
TR-GREEN 3/1 SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 4.398,00
TR-GREEN 4/1 SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 4.879,00
TR-GREEN 4/1 SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 4.461,00
TR-GREEN 4/1 SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 4.879,00
TR-GREEN 6/1 SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 6.198,00
TR-GREEN 6/1 SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 5.645,00
TR-GREEN 6/1 SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 6.198,00
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model TR-BLUE 4/1-Umluft

uitvoeringsdetailsTR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE

TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE

Saladebar serie TR-BLUE

• stekkerklare saladebar met circulatiekoeling
• gefineerde houtstructuur aan de buitenkant, kleur: wengé
• gemakkelijk te vervangen houten afwerking en onderbouw met een gelamineerd, gestructureerd houtdecor
• buitenframe van robuust, verchroomd staal
• binnenkant van RVS 1.4301
• binnenkuip met luchtgeleidingsplaten voor het gebruik van GN-bakken tot 150 mm hoog
• TR-BLUE 3/1-UMLUFT / TR-BLUE 4/1-UMLUFT / TR-BLUE 6/1-UMLUFT: plexiglas-hoestruit met elektrische  

neerlaatfunctie en open onderbouw
• TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE / TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE / TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE: met een vaste glazen 

afdekking, aan de kant van de klanten met een glazen front en een gesloten onderbouw
• heldere en energiebesparende led-verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing en hoofdschakelaar, digitaal display, goed te bereiken bij de lichtbrug geplaatst
• handmatige dooiwaterafvoer, dooiwaterschaal onder de binnenkuip, automatische ontdooiing
• machine voor gemakkelijk onderhoud en reinigen gemakkelijk uit te nemen
• standaard met 4 wielen, grotere wielen op aanvraag 

 
Let op: 
standaardkleur wengé, naar wens ook in Hemlock of een RAL-kleur naar wens leverbaar.  
Geef de gewenste kleurvariant op bij uw bestelling. 
Apparaten zijn op verzoek ook verkrijgbaar met koelmiddel R 452A. Neem contact met ons op.

met circulatiekoeling en elektrische kap
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TR-BLUE 
3/1-UMLUFT

TR-BLUE 
4/1-UMLUFT

TR-BLUE 
6/1-UMLUFT

TR-BLUE 
3/1-UMLUFT 

SERVICE

TR-BLUE 
4/1-UMLUFT 

SERVICE

TR-BLUE 
6/1-UMLUFT 

SERVICE
met circulatiekoeling 

en een elektrische kap
aan de kant van de klanten en boven met glas, dienbladgeleider 

en onderbouw aan 3 zijden dicht met afwerking

buiten (b x d x h) 1169 x 760 x 1481 1494 x 760 x 1481 2144 x 760 x 1481 1169 x 760 x 1325 1494 x 760 x 1325 2144 x 760 x 1325
binnen (b x d x h) 159

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

gezamenlijke 
aansluitwaarde 972 W / 230 V 972 W / 230 V 2695 W / 230 V 972 W / 230 V 972 W / 230 V 2695 W / 230 V

koelvermogen 2058 W / VT -10 °C 2058 W / VT -10 °C 2820 W / VT -10 °C 2058 W / VT -10 °C 2058 W / VT -10 °C 2820 W / VT -10 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid R 404A / 900 g R 404A / 1200 g R 404A / 2000 g R 404A / 900 g R 404A / 1200 g R 404A / 2000 g

geluidsniveau 62 dB 62 dB 69 dB 62 dB 62 dB 69 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

Saladebar serie TR-BLUE
met circulatiekoeling en elektrische kap

inhoud (naar keuze) 3 x GN 1/1
tot 150 mm hoog

4 x GN 1/1 
tot 150 mm hoog

6 x GN 1/1 
tot 150 mm hoog

3 x GN 1/1 
tot 150 mm hoog

4 x GN 1/1 
tot 150 mm hoog

6 x GN 1/1
tot 150 mm hoog

bereik +4 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 175 kg / 155 kg 179 kg / 159 kg 239 kg / 219 kg 147 kg / 132 kg 195 kg / 170 kg 245 kg / 215 kg

GEWICHT

buitenkant gefineerde houtstructuur, kleur: wengé
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 434714000 434715500 434717000 434714800 434715800 434717800
verkoopprijs € 6.488,00 € 6.967,00 € 8.859,00 € 6.099,00 € 6.761,00 € 8.975,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

TR-BLUE 3/1-UMLUFT RVS buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 8.219,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 6.894,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 6.488,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT RAL in een RAL-kleur gelakt 6.894,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT RVS buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 9.022,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 7.659,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 6.967,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT RAL in een RAL-kleur gelakt 7.659,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT RVS buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 11.565,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 9.686,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 8.859,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT RAL in een RAL-kleur gelakt 9.686,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 6.698,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 6.099,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 6.698,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 7.420,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 6.761,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 7.420,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 9.846,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 8.975,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 9.846,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren vanaf pag. 12 / 25.
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Saladebar serie OASI
naar keuze met de indeling 4 x of 8 x GN 1/1, verschillende kleurvarianten,

OASI 4 M OASI 8 M
indeling 4 x GN 1/1 indeling 8 x GN 1/1

buiten (b x d x h) 1075 x 1075 x 1710 1400 x 1400 x 1710
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 530 W / 230 V 650 W / 230 V
koelvermogen 430 W / VT -10 °C 650 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 550 g R 134a / 600 g
geluidsniveau 59 - 69 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 143 kg / 125 kg 220 kg / 176 kg
GEWICHT

buitenkant standaardkleur: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 455464808 455464809
verkoopprijs € 5.813,00 € 6.198,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
OASI 4 M RAL in een RAL-kleur gelakt 6.365,00
OASI 4 M Cod.04 donker noten 5.813,00
OASI 4 M Cod.05 licht noten 5.813,00
OASI 4 M Cod.07 ongebeitst (tulpenhout) 5.813,00
OASI 8 M RAL in een RAL-kleur gelakt 6.846,00
OASI 8 M Cod.04 donker noten 6.198,00
OASI 8 M Cod.05 licht noten 6.198,00
OASI 8 M Cod.07 ongebeitst (tulpenhout) 6.198,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
lange dienbladgeleider van hout, voor OASI 4, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250 455464904 158,00
lange dienbladgeleider van hout, voor OASI 8, scharnierend 455464905 182,00

OASI 8M met presentatieschalen
(speciale toebehoren)

• stekkerklare saladebar met statische koeling
• buitenafwerking en onderbouw van massief hout
• standaardkleur buitenkant: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
• binnenkant van RVS 1.4301
• plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
• heldere verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing door compressorstop, handmatige dooiwaterafvoer
• gecoate verdamper
• OASI 4 M: standaard met 8 RVS verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• OASI 8 M: standaard met 8 RVS verbinders (325 mm) en 4 verbinders (532 mm)  

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet 

 
Let op: 
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen. 
N.B.: voor dienbladgeleiders in RAL geldt een meerprijs (op aanvraag).

code. 04
Donker notenhout
gebijtst

code. 05
Licht notenhout
gebijtst

code. 07
ongebeitst

code. 06
wit

decorvarianten
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TR-GREEN SQUARE 8/1

uitvoeringsdetails 

Saladebar serie TR-GREEN SQUARE

• stekkerklare saladebar met statische koeling
• model met een vrijwel vierkante vorm
• buitenafwerking en onderbouw met een gelamineerd, gestructureerd houtdecor 
• buitenframe van robuust, verchroomd staal
• gefineerde houtstructuur aan de buitenkant, kleur: wengé
• binnenkuip voor GN-bakken met een hoogte van maximaal 200 mm
• binnenkant van RVS 1.4301
• plexiglas-hoestruit met elektrische neerlaatfunctie
• heldere en energiebesparende led-verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display, goed te bereiken bij de lichtbrug geplaatst
• handmatige dooiwaterafvoer, automatische ontdooiing
• machine voor gemakkelijk onderhoud en reinigen gemakkelijk uit te nemen
• dichtgelaste binnenwanden met afgeronde randen in een hygiëne-uitvoering en diagonale afkanting voor de waterafvoer
• gemakkelijk te vervangen houten afwerking
• standaard met 4 wielen, grotere wielen op aanvraag 

 
Let op: 
standaardkleur wengé, naar wens ook in Hemlock of een RAL-kleur naar wens leverbaar. 
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen. 
Apparaten zijn op verzoek ook verkrijgbaar met koelmiddel R 452A. Neem contact met ons op.

naar keuze met de indeling 4 x of 8 x GN 1/1, met statische koeling en een elektrische kap

TR-GREEN SQUARE 8/1
met statische koeling en een elektrische kap

capaciteit 8 x GN 1/1 tot 200 mm hoog

buiten (b x d x h) 1494 x 1212 x 1480
binnen (b x d x h) 250

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 275 W / 230 V
koelvermogen 545 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 420 g
geluidsniveau 58 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
relatieve luchtvochtigheid 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 179 kg / 159 kg
GEWICHT

buitenkant gefineerde houtstructuur, kleur: wengé
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 434741000
verkoopprijs € 6.528,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

TR-GREEN SQUARE 8/1 RVS-OPTIK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in 
RVS-look 7.181,00

TR-GREEN SQUARE 8/1 HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 6.528,00
TR-GREEN SQUARE 8/1 RAL in een RAL-kleur gelakt 7.181,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren vanaf pag. 12 / 25.

12
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Saladebar / bain-marie / warme uitgifte van gerechten serie TIFFANY

• De apparaten in de serie TIFFANY zijn, met de juiste groottes, onderling te combineren
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant van RVS 1.4301
• LCD-touch-display
• elektronisch in hoogte verstelbare hoestruit 

TIFFANY M UM: stekkerklare saladebar met circulatiekoeling
• binnenkuip voor GN-bakken met een hoogte van ten minste 40 mm en maximaal 150 mm
• led-verlichting
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping 

TIFFANY M BM: uitgiftezone bain-marie
• binnenkuip voor GN-bakken met een hoogte van exact 150 mm
• 4 M BM: 3 warmtelampen
• 6 M BM: 4 warmtelampen 

TIFFANY M HOT: warme uitgifte van gerechten
•  glaskeramische kookplaat voor GN-bakken met een hoogte van ten minste 20 mm, max. 65 mm
• 4 M HOT: 3 warmtelampen
• 6 M HOT: 4 warmtelampen 

 
Let op: alle apparaten uit de serie TIFFANY hebben standaard zwenkwielen en stelvoeten 

stekkerklaar, combineerbaar, geschikt voor GN 1/1

serie TIFFANY
toepassingsvoorbeeld met een combinatie 

van 2 apparaten incl. dienbladgeleider 
(speciale toebehoren)
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buiten (b x d x h) 1601 x 750 x 1549 2281 x 750 x 1549 1601 x 750 x 1549 2281 x 750 x 1549 1601 x 750 x 1549 2281 x 750 x 1549
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 550 W / 230 V 730 W / 230 V

waterbad
2200 W / 230 V
halogeen lampen 
3 x 300 W / 230 V

waterbad 
2700 W / 400 V
halogeen lampen 
4 x 300 W / 400 V

warmhoudplaten 
1200 W / 230 V
halogeen lampen 
3 x 300 W / 230 V

warmhoudplaten 
1800 W / 230 V
halogeen lampen 
4 x 300 W / 230 V

koelvermogen 817 W / VT -10 °C 1315 W / VT -10 °C
koudemiddel R 404A R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV +30 tot +90 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht netto 175 kg 213 kg 145 kg 183 kg 135 kg 173 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 455470100 455470150 455470200 455470250 455470300 455470350
verkoopprijs € 5.712,00 € 6.936,00 € 5.760,00 € 6.467,00 € 5.284,00 € 6.348,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 4 (2 stuks), b x d x h in mm: 750 x 200 x 10 en 1000 x 200 x 10 455475120 187,00
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 4 (2 stuks), b x d x h in mm: 1000 x 200 x 10 455475110 205,00
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 4 + 6 (2 stuks), b x d x h in mm: 750 x 200 x 10 455475100 169,00
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 6 (2 stuks), b x d x h in mm: 1090 x 200 x 10 en 1340 x 200 x 10 455475150 244,00
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 6 (2 stuks), b x d x h in mm: 1090 x 200 x 10 455475130 226,00
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 6 (2 stuks), b x d x h in mm: 1340 x 200 x 10 455475140 261,00

Saladebar / bain-marie / warme uitgifte van gerechten serie TIFFANY
stekkerklaar, combineerbaar, geschikt voor GN 1/1

inhoud (naar keuze) 4 x GN 1/1 
tot 150 mm hoogte

6 x GN 1/1 
tot 150 mm hoogte

4 x GN 1/1 
150 mm hoogte

6 x GN 1/1 
150 mm hoogte

4 x GN 1/1 
20 tot 65 mm hoogte

6 x GN 1/1 
20 tot 65 mm hoogte

TIFFANY 4 M UM TIFFANY 6 M UM TIFFANY 4 M BM TIFFANY 6 M BM TIFFANY 4 M HOT TIFFANY 6 M HOT
circulatiekoeling, 

indeling 4 x GN 1/1
circulatiekoeling, 

indeling 6 x GN 1/1
waterbad, 

verwarmingslampen,
indeling 4 x GN 1/1

waterbad, 
verwarmingslampen,
indeling 6 x GN 1/1

glaskeramische kook-
plaat, verwarmings-

lampen, 
indeling 4 x GN 1/1

glaskeramische kook-
plaat, verwarmings-

lampen, 
indeling 6 x GN 1/1

12
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TR-RED 3/1

uitvoeringsdetails

TR-RED 4/1

Bain-marie serie TR-RED

• uitgiftezone bain-marie
• TR-RED 6/1 / TR-RED 6/1 SERVICE: vereist een 400 V / 50 Hz / 3N+T aansluiting
• buitenafwerking en onderbouw met een gelamineerd, gestructureerd houtdecor, kleur: wengé
• binnenkuip voor GN-bakken met een hoogte van maximaal 200 mm
• binnenkant van RVS 1.4301
• TR-RED 3/1 / 4/1 / 6/1: met vaste plexiglas-hoestruit en een open onderbouw
• TR-RED 3/1 SERVICE / 4/1 SERVICE / 6/1 SERVICE: met een vaste glazen afdekking, aan de kant van de klanten met 

een glazen front en een gesloten onderbouw
• heldere halogeen verwarmingslampen onder het bovenste presentatieoppervlak voor het extra warmhouden van de 

gerechten, apart te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display, goed te bereiken bij de lichtbrug geplaatst, waterpeilcontrole met een  

waarschuwingslampje en automatische uitschakeling als het waterpeil te laag wordt om oververhitting te voorkomen
• buitenframe van robuust, verchroomd staal
• machine voor gemakkelijk onderhoud en reinigen gemakkelijk uit te nemen
• dicht gelaste binnenwanden met afgeronde randen in een hygiëne-uitvoering en diagonale afkanting voor de waterafvoer
• gemakkelijk te vervangen houten afwerking
• handmatige vulling, waterafvoer met overloopslang
• standaard met 4 wielen, grotere wielen op aanvraag 

 
Let op: 
standaardkleur wengé, naar wens ook in Hemlock, RVS-look, RVS (m.u.v. SERVICE) of  
een RAL-kleur naar wens leverbaar. 
Geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen.

naar keuze met de indeling 3, 4 of 6 x GN 1/1, met halogeen verwarmingslampen en een vaste kap 
of een vaste glazen opbouw

diverse speciale toebehoren 
dienbladgeleiders / onderbouwuitrustingen
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TR-RED 3/1 TR-RED 4/1 TR-RED 6/1 TR-RED 3/1  
SERVICE

TR-RED 4/1  
SERVICE

TR-RED 6/1  
SERVICE

bain-marie met een vaste kap 
en halogeen verwarmingslampen

aan de kant van de klanten en boven met glas, dienbladgeleider 
en onderbouw aan 3 zijden dicht

buiten (b x d x h) 1169 x 650 x 1481 1494 x 650 x 1481 2144 x 650 x 1481 1169 x 650 x 1325 1494 x 650 x 1325 2144 x 650 x 1325
binnen (b x d x h) 210

AFMETINGEN (MM)

gezamenlijke 
aansluitwaarde

verwarmingsbad 
1000 + 500 W / 230 V
halogeen lampen 
2 x 200 W / 230 V

verwarmingsbad 
2 x 1000 W / 230 V
halogeen lampen 
3 x 200 W / 230 V

verwarmingsbad 
3 x 1000 W / 400 V
halogeen lampen 
4 x 200 W / 400 V

verwarmingsbad 
1000 + 500 W / 230 V
halogeen lampen 
2 x 200 W / 230 V

verwarmingsbad 
2 x 1000 W / 230 V
halogeen lampen 
3 x 200 W / 230 V

verwarmingsbad 
3 x 1000 W / 400 V
halogeen lampen 
4 x 200 W / 400 V

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +30 tot +90 °C
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 88 kg / 79 kg 115 kg / 96 kg 157 kg / 137 kg 122 kg / 107 kg 165 kg / 140 kg 215 kg / 185 kg

GEWICHT

buitenkant buitenafwerking en onderbouw met een gelamineerd, gestructureerd houtdecor, kleur: wengé
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 434724500 434726000 434727500 434724800 434726800 434727800
verkoopprijs € 4.417,00 € 4.939,00 € 6.153,00 € 4.542,00 € 5.132,00 € 6.616,00

BESTELINFORMATIE

Bain-marie serie TR-RED
naar keuze met de indeling 3, 4 of 6 x GN 1/1, met halogeen verwarmingslampen en een vaste kap of een vaste glazen opbouw

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren vanaf pag. 12 / 25.

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

TR-RED 3/1 RVS buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 6.088,00
TR-RED 3/1 RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 4.858,00
TR-RED 3/1 HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 4.417,00
TR-RED 3/1 RAL in een RAL-kleur gelakt 4.858,00
TR-RED 4/1 RVS buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 6.934,00
TR-RED 4/1 RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 5.433,00
TR-RED 4/1 HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 4.939,00
TR-RED 4/1 RAL in een RAL-kleur gelakt 5.433,00
TR-RED 6/1 RVS buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 8.760,00
TR-RED 6/1 RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 6.758,00
TR-RED 6/1 HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 6.153,00
TR-RED 6/1 RAL in een RAL-kleur gelakt 6.758,00
TR-RED 3/1 SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 4.998,00
TR-RED 3/1 SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 4.542,00
TR-RED 3/1 SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 4.998,00
TR-RED 4/1 SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 5.642,00
TR-RED 4/1 SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 5.132,00
TR-RED 4/1 SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 5.642,00
TR-RED 6/1 SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look 7.270,00
TR-RED 6/1 SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 6.616,00
TR-RED 6/1 SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 7.270,00 12
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SOUL-RED 4/1

Bain-marie serie SOUL-RED

• stekkerklare inbouw-bain-marie
• compact apparaat voor inbouw in een bestaand werkblad
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant RVS 1.4301
• dubbelwandig geïsoleerd
• bakrand rond de hele omtrek 70 mm afgeschuind
• korpushoogte: 290 mm
• voor GN-bakken 1/1 met een max. diepte van 200 mm
• elektronische besturing, digitaal display, los aangehangen met inbouwbehuizing (inbouwmaten b x h in mm:  

366 x 90), leidingslengte ca. 1,2 meter
• waterafvoer onderlangs naar buiten geleid, inclusief kogelafsluiter
• bak indirect verwarmd, verwarmingselement onder de bodem van de bak
• alarm bij laag waterpeil
• SOUL-RED 2/1: standaard met 1 dwarsverbinder, b in mm: 325
• SOUL-RED 3/1: standaard met 2 dwarsverbinders, b in mm: 325
• SOUL-RED 4/1: standaard met 3 dwarsverbinders, b in mm: 325

indeling in 2, 3 of 4 x GN 1/1, automatische vulling

SOUL-RED 2/1 SOUL-RED 3/1 SOUL-RED 4/1
2 x GN 1/1 3 x GN 1/1 4 x GN 1/1

stekkerklaar

presentatieoppervlak 0,33 m² 0,50 m² 0,67 m²

buiten (b x d x h) 844 x 650 x 290 1169 x 650 x 290 1494 x 650 x 290
binnen (b x d x h) 660 x 510 x 210 985 x 510 x 210 1310 x 510 x 210
invoeruitsparing (b x d) 814 x 620 1139 x 620 1464 x 620

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1000 W / 230 V 1000 + 500 W / 230 V 1000 + 1000 W / 230 V
TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +60 tot +90 °C
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 37 kg / 25 kg 50 kg / 38 kg 64 kg / 52 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 434800000 434800010 434800020
verkoopprijs € 1.715,00 € 1.936,00 € 2.140,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
hoestbescherming, voor SOUL RED 2/1, 1 halogeen lamp, 200 Watt, 
b x d x h in mm: 844 x 540 x 437 43473669620 612,00

hoestbescherming, voor SOUL RED 3/1, 2 halogeen lampen, 400 Watt, 
b x d x h in mm: 1169 x 540 x 437 43473669622 723,00

hoestbescherming, voor SOUL RED 4/1, 3 halogeen lampen, 600 Watt, 
b x d x h in mm: 1494 x 540 x 437 43473669624 934,00

onderstel, verchroomd, voor SOUL RED 2/1 434747100 557,00
onderstel, verchroomd, voor SOUL RED 3/1 434747110 577,00
onderstel, verchroomd, voor SOUL RED 4/1 434747120 593,00

SOUL-RED 4/1 met onderstel 
(speciale toebehoren)
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TR-BROWN 4/1 WARM

TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE

Uitgifte serie TR-BROWN WARM

• uitgifte voor gerechten met warmhoudplaten van hard glas  
ook geschikt voor het presenteren van warme gerechten op bakplaten of plexiglas-serviesgoed

• TR-BROWN 6/1 WARM: vereist een 400 V / 50 Hz / 3N+T aansluiting
• gefineerde houtstructuur aan de buitenkant, kleur: wengé
• TR-BROWN 3/1 WARM / 4/1 WARM / 6/1 WARM: met vaste plexiglas-hoestruit en een open onderbouw
• TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE / 4/1 WARM SERVICE: met een vaste glazen afdekking,  

aan de kant van de klanten met een glazen front en een gesloten onderbouw
• heldere halogeen verwarmingslampen onder het bovenste presentatieoppervlak voor het extra warmhouden van de 

gerechten, apart te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display, goed te bereiken bij de lichtbrug geplaatst, veiligheidsthermostaten met 

beveiliging tegen oververhitten
• buitenafwerking en onderbouw met een gelamineerd, gestructureerd houtdecor
• buitenframe van robuust, verchroomd staal
• machine voor gemakkelijk onderhoud en reinigen gemakkelijk uit te nemen
• gemakkelijk te vervangen houten afwerking
• standaard met 4 wielen, grotere wielen op aanvraag 

 
Let op: 
standaardkleur wengé, naar wens ook in Hemlock, RVS-look, RVS (m.u.v. SERVICE) of  
een RAL-kleur naar wens leverbaar. 
Geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen..

naar keuze met de indeling 3, 4 of 6 x GN 1/1, met warmhoudplaten van hard glas, 
halogeen verwarmingslampen en vaste kap of vaste glazen opbouw 

12
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TR-BROWN 3/1  
WARM

TR-BROWN 4/1  
WARM

TR-BROWN 6/1  
WARM

TR-BROWN 3/1  
WARM SERVICE

TR-BROWN 4/1  
WARM SERVICE

uitgifte voor gerechten, met warmhoudplaten van hard glas, 
vaste kap en halogeen verwarmingslampen

aan de kant van de klanten en boven met glas, dienblad- 
geleider en onderbouw aan 3 zijden dicht

buiten (b x d x h) 1169 x 650 x 1481 1494 x 650 x 1481 2144 x 650 x 1481 1169 x 650 x 1325 1494 x 650 x 1325
AFMETINGEN (MM)

gezamenlijke 
aansluitwaarde

warmhoudplaten 
3 x 285 W / 230 V
halogeen lampen 
2 x 200 W / 230 V

warmhoudplaten 
4 x 285 W / 230 V
halogeen lampen 
3 x 200 W / 230 V

warmhoudplaten 
6 x 285 W / 230 V
halogeen lampen 
4 x 200 W / 230 V

warmhoudplaten 
3 x 285 W / 230 V
halogeen lampen 
2 x 200 W / 230 V

warmhoudplaten 
4 x 285 W / 230 V
halogeen lampen 
3 x 200 W / 230 V

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +60 tot +100 °C
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 74 kg / 62 kg 95 kg / 83 kg 159 kg / 147 kg 122 kg / 107 kg 165 kg / 140 kg

GEWICHT

buitenkant gefineerde houtstructuur, kleur: wengé
BEHUIZING

artikelnr. 434732000 434733500 434735000 434732800 434733800
verkoopprijs € 4.484,00 € 5.049,00 € 6.245,00 € 4.542,00 € 5.165,00

BESTELINFORMATIE

Uitgifte serie TR-BROWN WARM
naar keuze met de indeling 3, 4 of 6 x GN 1/1, met warmhoudplaten van hard glas, halogeen verwarmingslampen  
en een vaste kap of een vaste glazen opbouw 

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren vanaf pag. 12 / 25.

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

TR-BROWN 3/1 WARM RVS-LOOK buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 4.933,00
TR-BROWN 3/1 WARM HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 4.484,00
TR-BROWN 3/1 WARM RAL in een RAL-kleur gelakt 4.933,00
TR-BROWN 4/1 WARM RVS-LOOK buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 5.570,00
TR-BROWN 4/1 WARM HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 5.049,00
TR-BROWN 4/1 WARM RAL in een RAL-kleur gelakt 5.570,00
TR-BROWN 6/1 WARM RVS-LOOK buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 6.868,00
TR-BROWN 6/1 WARM HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 6.245,00
TR-BROWN 6/1 WARM RAL in een RAL-kleur gelakt 6.868,00
TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 4.998,00
TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 4.542,00
TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 4.998,00
TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE RVS-LOOK buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw 5.679,00
TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE HEMLOCK kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur 5.165,00
TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE RAL in een RAL-kleur gelakt 5.679,00

uitvoeringsdetailsTR-BROWN 4/1 WARM SERVICE diverse speciale toebehoren 
dienbladgeleiders / onderbouwuitrustingen
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ISOLA 4 M BM

Bain-marie serie Isola M BM
naar keuze met de indeling 4 x of 6 x GN 1/1, verschillende kleurvarianten

ISOLA 4 M BAIN-MARIE ISOLA 6 M BAIN-MARIE
elektr. bediening van de kap, 

indeling 4 x GN 1/1
elektr. bediening van de kap, 

indeling 6 x GN 1/1

buiten (b x d x h) 1420 x 750 x 1524 2060 x 750 x 1524
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 3500 W / 230 V 4400 W / 400 V
TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +30 tot +90 °C bij 25 °C OT
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 138 kg / 112 kg 150 kg / 121 kg
GEWICHT

buitenkant standaardkleur: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 4554645081 4554645091
verkoopprijs € 4.136,00 € 4.999,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
Isola 4 M bain-marie Cod.04 donker noten 4.136,00
Isola 4 M bain-marie Cod.05 licht noten 4.136,00
Isola 4 M bain-marie Cod.07 ongebeitst (tulpenhout) 4.136,00
Isola 6 M bain-marie Cod.04 donker noten 4.999,00
Isola 6 M bain-marie Cod.05 licht noten 4.999,00
Isola 6 M bain-marie Cod.07 ongebeitst (tulpenhout) 4.999,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS 42212150 22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS 42213150 16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS 42223150 29,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 4 455464913 90,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 6 455464914 134,00
korte dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, 6, 8, scharnierend, 
b x d in mm: 750 x 250 455464901 114,00

lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250 455464902 176,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 6, scharnierend, b x d in mm:  
2065 x 250 455464903 254,00

• uitgiftezone bain-marie
• buitenafwerking en onderbouw van massief hout
• standaardkleur buitenkant: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
• binnenkant van RVS 1.4301
• plexiglas-hoestruit met elektrische neerlaatfunctie
• heldere en energie-efficiënte verlichting onder de afdekking aan de bovenkant en in de presentatieruimte, apart in te 

schakelen
• elektronische besturing, digitaal display
• reinigings- en waterafvoer, aan de buitenkant, met een kraan en een dop
• standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet
• Isola 4 M Bain-Marie: standaard met 3 RVS verbinders (534 mm), 2 verbinders (325 mm) en 2 verbinders (324 mm) 

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
• Isola 6 M Bain-Marie: standaard met 5 RVS verbinders (534 mm), 4 verbinders (325 mm) en 2 verbinders (324 mm) 

voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken 
 
Let op: 
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen.
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ISOLA 6 BM INOX

Bain-marie serie ISOLA BM INOX
naar keuze met de indeling 4 x of 6 x GN 1/1,  
binnenkuip en onderbouw van RVS 1.4301

ISOLA 4 BM INOX ISOLA 6 BM INOX
indeling 4 x GN 1/1 indeling 6 x GN 1/1

buiten (b x d x h) 1505 x 750 x 1520 2180 x 750 x 1520
AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 3300 W / 230 V 4800 W / 400 V
TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +30 tot +90 °C
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 161 kg / 137 kg 197 kg / 165 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 4554642071 4554642081
verkoopprijs € 4.931,00 € 5.665,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS 42212150 22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS 42213150 16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS 42223150 29,00
lange dienbladgeleider van RVS, voor ISOLA 4 M INOX UM, scharnierend, 
b x d in mm: 1425 x 250 455464211 284,00

lange dienbladgeleider van RVS, voor ISOLA 6 M INOX UM, scharnierend, 
b x d in mm: 2065 x 250 455464212 434,00

• uitgiftezone bain-marie
• buitenkap, binnenkuip en onderbouw van RVS 1.4301, incl. reinigingsafvoer
• binnenkant van RVS 1.4301
• plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
• heldere en energie-efficiënte led-verlichting onder de afdekking aan de bovenkant en in de presentatieruimte, apart 

in te schakelen
• elektronische besturing, digitaal display
• reinigings- en waterafvoer, aan de buitenkant, met een kraan en een dop
• ISOLA 4 BM INOX: standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet
• ISOLA 6 BM INOX: standaard met 4 + 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet
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NUMMER PRIJS (€)

GN-bakken 1/1 - 200, RVS o o o o o o o o 42211200 41,00
dienbladgeleider kort, RVS, voor BLUE o o o o o o - - 43473679914 194,00
dienbladgeleider kort, RVS, voor SQUARE 4/1 - - - - - - - o 43473679918 221,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur HEMLOCK - - - - - - o - 43473679792 221,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur WENGE o o o - - - - - 43473679885 164,00
dienbladgeleider kort, hout, voor GREEN, RED, BROWN, kleur: RAL-kleur naar keuze o o o - - - - - 43473679886 164,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur WENGE o o o - - - - - 43473679880 194,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur: HEMLOCK - - - - - - - o 43473679895 221,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur: RAL-kleur naar keuze - - - - - - - o 43473679896 221,00
dienbladgeleider kort, hout, voor SQUARE 4/1, kleur: RAL-kleur naar keuze - - - - - - - o 43473679890 221,00
dienbladgeleider kort, hout, voor SQUARE 8/1, kleur: WENGE - - - - - - o - 43473679660 262,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 3/1 modellen en SQUARE 4/1 - - - - - - o - 43473679666 227,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 4/1 modellen en SQUARE 8/1 o - - - - - - o 43473679922 221,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen - o - - - - o - 43473679924 282,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: HEMLOCK - - o - - - - - 43473679928 359,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: WENGE o - - - - - - o 43473679825 221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: HEMLOCK o - - - - - - o 43473679826 221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: WENGE - o - - - - o - 43473679835 247,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: HEMLOCK - o - - - - o - 43473679836 247,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: WENGE - - o - - - - - 43473679855 280,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: RAL-kleur naar keuze - - o - - - - - 43473679856 280,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: RAL-kleur naar keuze o - - - - - - o 43473679820 221,00
dienbladgeleider lang, hout, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: RAL - o - - - - o - 43473679830 282,00
bordenwarmkast, op wielen met 3 etages en bordendispenser 
voor 45-50 borden met Ø in mm: 255, kleur: RAL-kleur naar keuze - - o - - - - - 43473679850 318,00

onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor SQUARE 8/1, kleur: RAL-kleur naar keuze - - - - - - o - 43473679736 460,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor GN 3/1, in het algemeen niet voor TR-BLUE 
geschikt, kleur: RAL-kleur naar keuze - - - - - - o - 43473679730 529,00

onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor GN 3/1, in het algemeen niet voor TR-BLUE 
geschikt, kleur: WENGE o - - o - - - - 43473679750 509,00

onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor alle GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), in het 
algemeen niet voor TR-BLUE geschikt, kleur: Cherry o - - o - - - - 43473679756 442,00

onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor alle GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), in het 
algemeen niet voor TR-BLUE geschikt, kleur: RAL-kleur naar keuze - o o - o o - - 43473679760 626,00

onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor alle GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), in het 
algemeen niet voor TR-BLUE geschikt, kleur: WENGE - o o - o o - - 43473679766 545,00

onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 3/1, kleur: RAL-kleur naar keuze o - - o - - - - 43473679680 339,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), kleur: 
RAL-kleur naar keuze o - - o - - - - 43473678686 295,00

onderbouw-insteekelement, open met tussenschap, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), kleur: WENGE - o o - o o - - 43473679690 405,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor SQUARE 8/1 - o o - o o - - 43473679696 351,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor SQUARE 8/1, kleur: RAL-kleur naar keuze - - - - - - o - 43473679720 405,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 3/1, kleur: WENGE - - - - - - o - 43473679726 351,00
extra zijbeglazing, rechts / links, uitsluitend voor serie SERVICE - - - o o o - - 43473679930 207,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

GN-bakken 1/1 - 200, RVS o o o o o o o o 42211200 41,00
dienbladgeleider kort, RVS, voor GREEN, RED, BROWN - - - - - o o o 43473679914 194,00
dienbladgeleider kort, RVS, voor BLUE o o o o o - - - 43473679918 221,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur HEMLOCK - - - - - o o o 43473679885 164,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur WENGE - - - - - o o o 43473679886 164,00
dienbladgeleider kort, hout, voor GREEN, RED, BROWN, 
kleur: RAL-kleur naar keuze - - - - - o o o 43473679880 194,00

dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur HEMLOCK o o - - - - - - 43473679895 221,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur WENGE o o - - - - - - 43473679896 221,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur: RAL-kleur naar keuze o o - - - - - - 43473679890 221,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 3/1 modellen en SQUARE 4/1 - - - - - o - - 43473679922 221,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 4/1 modellen en SQUARE 8/1 o - - - - - o - 43473679924 282,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen - o - - - - - o 43473679928 359,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: HEMLOCK - - - - - o - - 43473679825 221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: WENGE - - - - - o - - 43473679826 221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: HEMLOCK o - - - - - o - 43473679835 247,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: WENGE o - - - - - o - 43473679836 247,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: HEMLOCK - o - - - - - o 43473679855 280,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: WENGE - o - - - - - o 43473679856 280,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, 
kleur: RAL-kleur naar keuze - - - - - o - - 43473679820 221,00

dienbladgeleider lang, hout, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, 
kleur: RAL-kleur naar keuze o - - - - - o - 43473679830 282,00

dienbladgeleider lang, hout, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: RAL - o - - - - - o 43473679850 318,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor GN 3/1 
kleur: RAL-kleur naar keuze, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt - - - - - o - - 43473679750 509,00

onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor GN 3/1, kleur: WENGE
in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt - - - - - o - - 43473679756 442,00

onderbouw-insteekelement dicht, met deuren, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks),
kleur: RAL-kleur naar keuze, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt - - - - - - o o 43473679760 626,00

onderbouw-insteekelement dicht, met deuren, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), 
kleur: WENGE, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt - - - - - - o o 43473679766 545,00

onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 3/1 
kleur: RAL-kleur naar keuze - - - - - o - - 43473679680 339,00

onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 3/1, kleur: WENGE - - - - - o - - 43473678686 295,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), kleur: 
RAL-kleur naar keuze - - - - - - o o 43473679690 405,00

onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), kleur: 
WENGE - - - - - - o o 43473679696 351,00

extra zijbeglazing, rechts / links, uitsluitend voor SERVICE - - o o o - - - 43473679930 207,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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GN-bak 1/1 - 200, RVS o o o - - - - - 42211200 41,00
dienbladgeleider kort, RVS, voor GREEN, RED, BROWN o o o o o o o o 43473679914 194,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur HEMLOCK - - - o o o - - 43473679885 164,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur WENGE - - - o o o - - 43473679886 164,00
dienbladgeleider kort, hout, voor GREEN, RED, BROWN, kleur: RAL-kleur naar keuze - - - o o o - - 43473679880 194,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor GN 3/1, en SQUARE 4/1 - - - o - - - - 43473679922 221,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor GN 4/1, en SQUARE 8/1 - - - - o - - - 43473679924 282,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor GN 6/1 - - - - - o - - 43473679928 359,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: HEMLOCK - - - o - - - - 43473679825 221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: WENGE - - - o - - - - 43473679826 221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: HEMLOCK - - - - o - - - 43473679835 247,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: WENGE - - - - o - - - 43473679836 247,00
dienbladgeleider lang, voor GN 6/1, kleur: HEMLOCK - - - - - o - - 43473679855 280,00
dienbladgeleider lang, voor GN 6/1, kleur: WENGE - - - - - o - - 43473679856 280,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: RAL-kleur naar keuze - - - o - - - - 43473679820 221,00
dienbladgeleider lang, hout, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: RAL - - - - o - - - 43473679830 282,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 6/1, kleur: RAL - - - - - o - - 43473679850 318,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor alle GN 3/1 modellen m.u.v. SQUARE, kleur: 
RAL-kleur naar keuze, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt o - - o - - o - 43473679750 509,00

onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor alle GN 3/1 modellen m.u.v. SQUARE, kleur: 
WENGE,in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt o - - o - - o - 43473679756 442,00

onderbouw-insteekelement dicht, met deuren, voor alle GN 4/1 en 6/1 (2 stuks) m.u.v SQUARE, 
kleur: RAL-kleur naar keuze, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt - o o - o o - o 43473679760 626,00

onderbouw-insteekelement dicht, met deuren, voor alle GN 4/1 en 6/1 (2 stuks) m.u.v SQUARE, 
kleur: WENGE, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt - o o - o o - o 43473679766 545,00

onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor alle GN 3/1 modellen m.u.v. SQUARE, 
kleur: RAL-kleur naar keuze o - - o - - o - 43473679680 339,00

onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor alle GN 3/1 modellen m.u.v. SQUARE, 
kleur: WENGE o - - o - - o - 43473678686 295,00

onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor alle GN 4/1 modellen m.u.v. SQUARE, 
kleur: WENGE - o o - o o - o 43473679690 405,00

onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor alle GN 4/1 en 6/1 (2 stuks) m.u.v. 
SQUARE, kleur: WENGE - o o - o o - o 43473679696 351,00

extra zijbeglazing, rechts / links, uitsluitend voor SERVICE o o o - - - o o 43473679930 207,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar
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Bordendispenser kast oppen
(kleur naar keuze

HEMLOCK, WENGE of RAL-kleur)

Bordendispenser kast gesloten
(kleur naar keuze

HEMLOCK, WENGE of RAL-kleur)

Bordendispenser kast
open of gesloten, op zwenkwielen
neutrale of verwarmde bordendispenser voor maximaal 60 borden, verschillende kleuren

BORDENDISPENSER-KAST
open, op zwenkwielen, 3 etages, 

neutrale bordendispenser voor tot 60 borden tot Ø in mm: 278
kleur: HEMLOCK kleur: WENGE kleur: RAL

buiten (b x d x h) 450 x 880 x 650
AFMETINGEN (MM)

artikelnr. 43477001265 43477001266 43477001260
verkoopprijs € 1.446,00 € 1.446,00 € 1.572,00

BESTELINFORMATIE

BORDENDISPENSER-KAST
open, op zwenkwielen, 3 etages, 

verwarmde bordendispenser voor maximaal 60 borden tot Ø in mm: 278
kleur: HEMLOCK kleur: WENGE kleur: RAL

buiten (b x d x h) 450 x 880 x 650
AFMETINGEN (MM)

artikelnr. 43477001275 43477001276 43477001270
verkoopprijs € 2.242,00 € 2.242,00 € 2.567,00

BESTELINFORMATIE

BORDENDISPENSER-KAST
gesloten, op zwenkwielen,

neutrale bordendispenser voor maximaal 60 borden tot Ø in mm: 338
kleur: HEMLOCK kleur: WENGE kleur: RAL

buiten (b x d x h) 450 x 880 x 650
AFMETINGEN (MM)

artikelnr. 43477001285 43477001286 43477001280
verkoopprijs € 1.585,00 € 1.585,00 € 1.811,00

BESTELINFORMATIE

BORDENDISPENSER-KAST
gesloten, op zwenkwielen,

verwarmde bordendispenser voor maximaal 60 borden tot Ø in mm: 338
kleur: HEMLOCK kleur: WENGE kleur: RAL

buiten (b x d x h) 450 x 880 x 650
AFMETINGEN (MM)

artikelnr. 43477001295 43477001296 43477001290
verkoopprijs € 2.544,00 € 2.544,00 € 2.573,00

BESTELINFORMATIE
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VM 100 STD 
speciale toebehoren = onderbouw-onderstel 

op wielen

Multifunctionele vitrine serie VM-STD
met een rechte voorruit en een laag werkblad, statische koeling

VM 100 STD VM 125 STD VM 150 STD
met een rechte voorruit en een laag werkblad

bruto inhoud 217 l 276 l 336 l

buiten (b x d x h) 1010 x 940 x 568 1260 x 940 x 568 1510 x 940 x 568
hoogte met onderstel+wielen 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 230 W / 230 V 280 W / 230 V 300 W / 230 V
koudemiddel R 404A
energieverbruik 5,69 kWh / 24u 5,90 kWh / 24u 6,18 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 95 kg / 86 kg 108 kg / 97 kg 119 kg / 109 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 453801010001 453801012001 453801015001
verkoopprijs € 1.278,00 € 1.736,00 € 1.846,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 100 453810010000 146,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 125 453810012500 152,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 150 453810015000 157,00

• stekkerklare multifunctionele koelvitrine met statische koeling
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant van RVS 1.4301
• met 2 uitneembare schuiframen van plexiglas aan de kant van de bediening, schuine voorruit van gehard glas 
• heldere verlichting in het bovengedeelte, apart te schakelen
• automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping
• 1 niet-gekoelde glazen tussenetage
• RVS 1.4301 werkblad, 350 mm diep
• korpus met rechte profielen, geschikt voor individuele afwerking
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VM 100 LX 
speciale toebehoren = onderbouw-onderstel 

op wielen

VM 100 LX 
zijaanzicht

Multifunctionele vitrine serie VM-LX
met een gebogen voorruit en een laag werkblad, statische koeling

VM 100 LX VM 125 LX VM 150 LX
met een gebogen voorruit en een laag werkblad

bruto inhoud 217 l 276 l 336 l

buiten (b x d x h) 1010 x 940 x 568 1260 x 940 x 568 1510 x 940 x 568
hoogte met onderstel+wielen 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 230 W / 230 V 280 W / 230 V 300 W / 230 V
koudemiddel R 404A
energieverbruik 5,69 kWh / 24u 5,90 kWh / 24u 6,18 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 95 kg / 86 kg 108 kg / 97 kg 119 kg / 109 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 453821010000 453821012500 453821015000
verkoopprijs € 1.899,00 € 2.040,00 € 2.193,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 100 453810010000 146,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 125 453810012500 152,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 150 453810015000 157,00

• stekkerklare multifunctionele koelvitrine met statische koeling
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant van RVS 1.4301
• gebogen voorruit van gehard glas, met 2 uitneembare schuiframen van plexiglas aan de kant van de bediening
• heldere verlichting in het bovengedeelte, apart te schakelen
• automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping
• 1 niet-gekoelde glazen tussenetage
• RVS 1.4301 werkblad, 350 mm diep
• korpus met rechte profielen, geschikt voor individuele afwerking
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VMU 100 STD 
speciale toebehoren = onderbouw-onderstel 

op wielen

Multifunctionele vitrine serie VMU-STD
met een rechte voorruit 
compacte uitvoering met machine-unit in de onderbouw, statische koeling

VMU 100 STD VMU 125 STD VMU 150 STD
met een rechte voorruit 

compacte uitvoering met machine-unit in de onderbouw

bruto inhoud 217 l 276 l 336 l

buiten (b x d x h) 1010 x 725 x 568/845 1260 x 725 x 568/845 1510 x 725 x 568/845
hoogte met onderstel+wielen 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 240 W / 230 V 250 W / 230 V 260 W / 230 V
koelvermogen 290 W / VT -10 °C
koudemiddel R 404A
energieverbruik 5,69 kWh / 24u 5,90 kWh / 24u 6,18 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 101 kg / 91 kg 113 kg / 102 kg 128 kg / 115 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 453805010001 453805012001 453805015001
verkoopprijs € 1.672,00 € 1.757,00 € 1.898,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 100 453810010000 146,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 125 453810012500 152,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 150 453810015000 157,00

• stekkerklare multifunctionele koelvitrine met statische koeling
• compacte uitvoering met een koelmachine in de onderbouw
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant van RVS 1.4301
• rechte voorruit van gehard glas, met 2 uitneembare schuiframen van plexiglas aan de kant van de bediening
• heldere verlichting in het bovengedeelte, apart te schakelen
• automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping
• 1 niet-gekoelde glazen tussenetage
• 145 mm diep werkblad van RVS 1.4301
• korpus met rechte profielen, geschikt voor individuele afwerking
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VMU 100 LX 
speciale toebehoren = onderbouw-onderstel 

op wielen

Multifunctionele vitrine serie VMU-LX
met een gebogen voorruit 
compacte uitvoering met machine-unit in de onderbouw, statische koeling

VMU 100 LX VMU 125 LX VMU 150 LX
met een gebogen voorruit 

compacte uitvoering met machine-unit in de onderbouw

bruto inhoud 217 l 276 l 336 l

buiten (b x d x h) 1010 x 725 x 568/845 1260 x 725 x 568/845 1510 x 725 x 568/845
hoogte met onderstel+wielen 1150

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 240 W / 230 V 250 W / 230 V 260 W / 230 V
koelvermogen 290 W / VT -10 °C
koudemiddel R 404A
energieverbruik 5,69 kWh / 24u 5,90 kWh / 24u 6,18 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 101 kg / 91 kg 113 kg / 102 kg 128 kg / 115 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 453821110000 453821112500 453821115000
verkoopprijs € 1.962,00 € 2.095,00 € 2.250,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 100 453810010000 146,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 125 453810012500 152,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 150 453810015000 157,00

• stekkerklare multifunctionele koelvitrine met statische koeling
• compacte uitvoering met een koelmachine in de onderbouw
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant van RVS 1.4301
• gebogen voorruit van gehard glas, met 2 uitneembare schuiframen van plexiglas aan de kant van de bediening
• heldere verlichting in het bovengedeelte, apart te schakelen
• automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping
• 1 niet-gekoelde glazen tussenetage
• 145 mm diep werkblad van RVS 1.4301
• korpus met rechte profielen, geschikt voor individuele afwerking
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VMS 100 STD 
speciale toebehoren = onderbouw-onderstel 

op wielen

Multifunctionele vitrine VMS 100 STD
met een lage voorruit voor zelfbediening

VMS 100 STD VMS 125 STD VMS 150 STD
met een lage voorruit voor zelfbediening

bruto inhoud 111 l 142 l 172 l

buiten (b x d x h) 1010 x 940 x 265 1260 x 940 x 265 1510 x 940 x 265
hoogte met onderstel+wielen 850

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 240 W / 230 V 250 W / 230 V 260 W / 230 V
koudemiddel R 404A
energieverbruik 6,83 kWh / 24u 7,10 kWh / 24u 7,40 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 76 kg / 68 kg 85 kg / 77 kg 95 kg / 86 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 453809010000 453809012500 453809015000
verkoopprijs € 1.298,00 € 1.415,00 € 1.549,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 100 453810010000 146,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 125 453810012500 152,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 150 453810015000 157,00

• stekkerklare multifunctionele koelvitrine met statische koeling
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant van RVS 1.4301
• lage voorruit voor zelfbediening
• automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping
• 360 mm diep werkblad van RVS 1.4301
• korpus met rechte profielen, geschikt voor individuele afwerking
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IJSAPPARATUUR

IJsbakkenSchepijs- & gebaksvitrines Portioneerspoelbakken

IJsbewaarkasten

13
13 / 4

13 / 10

13 / 56

Schepijs- & 
gebaksvitrines

IJsbakken

Portioneerspoelbakken

IJsbewaarkasten 13 / 57

13 / 5613 / 55

13 / 57 

13 /4 
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UW CONTACTPERSOON VOOR SCHEPIJS & DESSERTS

Beste NordCap-partner,

Heeft u vragen over het onderwerp schepijs en dessertcreaties? Zoekt u ideeën en mogelijkheden voor schepijs als aanvulling op 
uw aanbod? Ik ontwikkel graag samen met u concepten om het programma in uw keuken, banketbakkerij of café uit te 
breiden... Laat uw vragen en suggesties maar komen!  

Maren Klose
Productmanager NordCap by CARPIGIANI GROUP

Contact:
Thalenhorststraße 15 | 28307 Bremen
Tel.: +49 421 48557-23 
Fax: +49 421 4855650
E-Mail: maren.klose@nordcap.de

Inbedrijfstelling & instructie 
Wij kunnen uw NordCap-by-CARPIGIANI-GROUP-machine direct vakkundig bij u in bedrijf stellen. Deze service wordt verleend door een van 
onze erkende servicepartners. 
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Garantie 
Wij willen u erop wijzen dat alleen het ingevulde en ondertekende 'CARPIGIANI-garantiebewijs' recht geeft op garantie. 
Het 'CARPIGIANI-garantiebewijs' wordt bij elke machine van de NordCap-by-CARPIGIANI-GROUP meegeleverd. Natuurlijk kunt u het ook bij 
ons opvragen. 

AKE-IDEAL NordCap
Kanaaldijk 34
2741 PA Waddinxveen
T 0031 85 104 33 75
E. sales@nordcap.nl

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren 
08.00 - 17.00 uur van maandag t/m vrijdag.

PERFECT DUO:
IJSMACHINE & SHOCKFROSTER

VERS GEPRODUCEERD SCHEPIJS HOUDT VAN SHOCKFROSTEN!

Vers schepijs wordt op -7 tot -9 °C in de bakken gedaan en bevat dan nog 
een hoog gehalte aan vrij water. Door onmiddellijk shockfrosten gedurende 
korte tijd wordt de buitenlaag van het schepijs verstevigd, zodat het niet 
inzakt. Het volume blijft behouden. Dit kort geshockfroste schepijs kan ook 
met een hoge opbouw voor onmiddellijke verkoop op -12 °C in de vitrine 
worden geplaatst. 
Als schepijs voor een langere periode vooraf geproduceerd moet 
worden, zorgt shockfrosten tot -18 °C in de kern met name voor het 
behoud van de romige consistentie van schepijs en voor optimale 
hygiënecondities.

Ongeacht of u shockfrosten voor onmiddellijke verkoop of voor geplande 
productie vooraf toepast: het verbetert de kwaliteit en zorgt ervoor dat 
het volume van ambachtelijk geproduceerd ijs behouden blijft.

In het uitgebreide assortiment van NordCap vindt u de juiste shockfroster 
voor elke bedrijfsgrootte. Neem contact met ons op! Wij vinden samen 
met u uw optimale apparaat met een speciaal op uw ijsbakken 
afgestemde inhangstelling. 

Contactpersoon voor advies over shockfrosters:

Carsten Hülsmann

NordCap-expert voor snelkoel- & regeneratietechniek

Mobiel: +49 173 85 64 994

E-mail: carsten.huelsmann@nordcap.de
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UW CONTACTPERSOON VOOR SCHEPIJS & DESSERTS

Beste NordCap-partner,

Heeft u vragen over het onderwerp schepijs en dessertcreaties? Zoekt u ideeën en mogelijkheden voor schepijs als aanvulling op 
uw aanbod? Ik ontwikkel graag samen met u concepten om het programma in uw keuken, banketbakkerij of café uit te 
breiden... Laat uw vragen en suggesties maar komen!  

Maren Klose
Productmanager NordCap by CARPIGIANI GROUP

Contact:
Thalenhorststraße 15 | 28307 Bremen
Tel.: +49 421 48557-23 
Fax: +49 421 4855650
E-Mail: maren.klose@nordcap.de

Inbedrijfstelling & instructie 
Wij kunnen uw NordCap-by-CARPIGIANI-GROUP-machine direct vakkundig bij u in bedrijf stellen. Deze service wordt verleend door een van 
onze erkende servicepartners. 
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Garantie 
Wij willen u erop wijzen dat alleen het ingevulde en ondertekende 'CARPIGIANI-garantiebewijs' recht geeft op garantie. 
Het 'CARPIGIANI-garantiebewijs' wordt bij elke machine van de NordCap-by-CARPIGIANI-GROUP meegeleverd. Natuurlijk kunt u het ook bij 
ons opvragen. 

AKE-IDEAL NordCap
Kanaaldijk 34
2741 PA Waddinxveen
T 0031 85 104 33 75
E. sales@nordcap.nl

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren 
08.00 - 17.00 uur van maandag t/m vrijdag.

13



geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btwNordCap 13/4

DOLCE VITA 6-LX

Schepijsvitrine serie DOLCE VITA

• stekkerklare ijsvitrine met statische koeling
• aan de binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• buitenkant: korpus van RVS 1.4016, kap van grijze kunststof
• elektronische besturing, mechanische thermometer
• handmatige ontdooiing
• DOLCE VITA 6-LX: standaard met 6 ronde RVS bakafdekkingen, voor 6 + 6 ronde ijsbakken tot een diameter van 200 

mm (speciale toebehoren), die in 3 manden met scheidingsroosters worden geplaatst
• DOLCE VITA 8-LX: standaard met 6 ronde RVS bakafdekkingen, voor 8 + 8 ronde ijsbakken tot een diameter van 200 

mm (speciale toebehoren), die in 4 manden met scheidingsroosters worden geplaatst
• met een betaalplaat van plexiglas en een voorruit van plexiglas met houders voor prijs- en soortenkaartjes en een 

portioneerspoelbak
• standaard met 4 transportwielen zonder remmen (remmen optioneel tegen meerprijs leverbaar) 

 
NB: schepijs moet ‘s nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.  
 
De afdekking is afneembaar om de binnenbak gemakkelijk te kunnen reinigen. 

statische koeling, rechthoekige beglazing, zonder voorraadvak

DOLCE VITA 6-LX DOLCE VITA 8-LX
statische koeling, rechthoekige beglazing, zonder voorraadvak

bruto inhoud 240 l 305 l
netto inhoud 220 l 245 l

buiten (b x d x h) 965 x 758 x 1030 / 1285 1105 x 872 x 1030 / 1285
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 220 W / 230 V 350 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 507a
energieverbruik 9,4 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -14 tot -16 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 105 kg / 94 kg 121 kg / 106 kg
GEWICHT

binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
BEHUIZING

artikelnr. 46543690100 46543690200
verkoopprijs € 2.928,00 € 3.396,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
ijsbak RSB 200 RVS, Ø x h in mm: 200 x 250 052200250000 49,00
deksel, rond, van polycarbonaat, Ø in mm: 200 4877132907 9,00
led verlichtings set DOLCE VITA 6 / 8 4658998456F 195,00
rem voor wiel DOLCE VITA 4658998458F 289,00



geldig vanaf 1-3-2018 Alle prijzen excl. btw NordCap 13/5

EIS TG-3 TOP

IJsvitrine EIS TG-3 TOP

• stekkerklare ijsvitrine, tafelmodel, met statische koeling, voor drie ijsbakken van 5 l
• binnenkuip van kunststof
• buitenkant: wit geplastificeerd plaatstaal
• draaibare plexiglas-kap met afdichtprofiel
• elektronische besturing met digitaal display
• handmatige ontdooiing, ontwikkeld en getest voor klimaatklasse SN (+10 tot +30 °C)
• standaard met 3 RVS ijsbakken 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120 en scheidingsroosters 

 
Let op: 
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

stekkerklaar, voor drie ijsbakken van 5 l

EIS TG-3 TOP
stekkerklaar, voor drie ijsbakken van 5 l

Inhoud (naar keuze) 3 x 5,00 l ijsbak

buiten (b x d x h) 675 x 700 x 515
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 170 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 290 ofr R 134a
energieverbruik 2,9 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -18 °C bij 35 °C OT en 70 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 37 kg / 34 kg
GEWICHT

binnenkant binnenkuip van kunststof
BEHUIZING

artikelnr. 4775003001
verkoopprijs € 1.089,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 052360165120 19,00
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ISETTA TP LX 9R

Speciale toebehoren: frontdecor D2 
(los meegeleverd) 

individuele bestickering op aanvraag mogelijk

Schepijsvitrine serie ISETTA

• stekkerklare ijsvitrine met statische koeling
• aan de binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit
• gepoedercoat plaatstaal in het wit, met optioneel decor
• voorruit, gebogen, van veiligheidsglas, met een op te klappen, rechte afdekking van plexiglas aan de kant van de 

bediening
• binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• automatische ontdooiing, elektrisch
• extra hoge binnenkuip voor ijsbakken tot 240 mm hoog  

of voor ijsbakken tot 120 mm hoog, telkens per twee boven elkaar gestapeld
• voorraadgedeelte met deur en afgeronde greepopening (behalve model 4) niet afzonderlijk regelbaar, alleen geschikt 

voor het kortstondig bewaren van schepijs
• standaard met 4 dubbele zwenkwielen
• beschermkader van kunststof rondom
• ISETTA TP LX 12R: met twee compressoren met hoog vermogen, met een start met tijdsvertraging, niet apart aan te 

sturen 
 
Let op: 
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
 
Uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen van de vermelde speciale toebehoren vindt u op pag. 13 / 55.

gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte (behalve model LX 4)
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ISETTA TP LX 4 ISETTA TP LX 6R ISETTA TP LX 7R ISETTA TP LX 9R ISETTA TP LX 12R
statische koeling, 

gebogen beglazing, 
zonder voorraadgedeelte

statische koeling, 
gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte

buiten (b x d x h) 824 x 760 x 1176 1184 x 800 x 1176 1354 x 800 x 1176 1659 x 800 x 1176 2119 x 800 x 1176
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

Schepijsvitrine serie ISETTA
gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte (behalve model LX 4)

bruto inhoud 245 l 372 l 432 l 432 l 628 l
netto inhoud 79 l 119 l 138 l 138 l 225 l
deuren bij 
onderbouw geen voorraadgedeelte 1 1 1 2

Inhoud 
presentatieruimte 
(naar keuze)

voorraadgedeelte

6 x 4,7 l 
4 + 4 x 5,00 l 

geen voorraadgedeelte

10 x 4,7 l 
6 + 6 x 5,00 l 

6 x 4,75 l  
4 + 4 x 5,00 l 

11 x 4,7 l 
7 + 7 x 5,00 l 

8 x 4,75 l 
6 + 6 x 5,00 l 

14 x 4,7 l 
9 + 9 x 5,00 l 

10 x 4,75 l  
7 + 7 x 5,00 l 

19 x 4,7 l 
12 + 12 x 5,00 l 

14 x 4,75 l  
10 + 10 x 5,00 l 

aansluitwaarde 300 W / 230 V 470 W / 230 V 460 W / 230 V 930 W / 230 V 1045 W / 230 V
koelvermogen 402 W / VT -38 °C 455 W / VT -38 °C 485 W / VT -38 °C 565 W / VT -38 °C 710 W / VT -38 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid R 290 / 390 g (oder R 404A) R 290 / 400 g (oder R 404A) R 404A / 450 g R 404A / 690 g R 404A / 730 + 350 g

energieverbruik 5,3 kWh / 24u 9,1 kWh / 24u 9,4 kWh / 24u 10,6 kWh / 24u 15,4 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik
-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV

geen voorraadgedeelte tot -16 °C in voorraadgedeelte

klimaatklasse 7 (+35 °C OT en 75% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 87 kg / 69 kg 119 kg / 97 kg 130 kg / 102 kg 192 kg / 160 kg 250 kg / 217 kg
GEWICHT

buitenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit, met optioneel decor
binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit

BEHUIZING

artikelnr. 4530231004001 4530231006001 4530231007001 453023100900 453023101200
verkoopprijs € 2.269,00 € 2.398,00 € 2.539,00 € 3.480,00 € 4.447,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 052260165170 19,00
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 052360165120 19,00
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416
Modellen ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA 48812702 60,00

ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 4 hoorntjeshouders 
oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500 488127204 188,00

ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 8 hoorntjeshouders 
oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500 488127208 253,00

ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10, met een uitneembare kruimelplaat 
aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, oppervlakte b  x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480 488127808 165,00

ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor STD / LX 12R 453090931200 76,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor STD / LX 4 453090930400 50,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor STD / LX 6R 453090930600 63,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor STD / LX 7R 453090930700 63,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor STD / LX 9R 453090030900 69,00
frontdecor D2 453091000002 61,00
portioneerspoelbak type 54, RVS, geschikt voor inbouw, met regelbare waterdoorstroming 48812754 114,00
portioneerspoelbak type 5416, RVS, geschikt voor inbouw, met spoeldouche en waterafvoer 4881275416 271,00
sponshouder, voor portioneerspoelbak type 54 en type 5416 48812751 23,00
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ISABELLA LX 10 
toepassingsvoorbeeld

ISABELLA LX - dubbelrijs indeling van 
de ijsbakken mogelijk, voorraadvak voor 

de dagelijkse voorraad met deur en 
een afgeronde greepopening

Schepijsvitrine serie ISABELLA LX
statische koeling, gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte

ISABELLA LX 10 ISABELLA LX 13
statische koeling, gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte

bruto inhoud 520 l 660 l
netto inhoud 185 l 237 l
deuren bij onderbouw 1
capaciteit
presentatieruimte 
(naar keuze)

voorraadgedeelte

14 x 4,7 l 
10 + 10 x 5,00 l 

8 x 4,75 l 
5 + 5 x 5,00 l 

18 x 4,7 l 
13 + 13 x 5,00 l 

10 x 4,75 l  
7 + 7 x 5,00 l 

buiten (b x d x h) 1317 x 906 x 1372 1647 x 906 x 1372
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 590 W / 230 V 980 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 510 g (oder R 404A) R 290 / 760 g (oder R 404A)
energieverbruik 9,2 kWh / 24u 16,5 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
tot -16 °C voorraadgedeelte

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 153 kg / 132 kg 231 kg / 192 kg
GEWICHT

buitenkant incl. frontdecorpaneel passend bij de serie, met geperforeerde RVS plaat, zijgedeeltes in het grijs
binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit

BEHUIZING

artikelnr. 4532000014001 4532000018001
verkoopprijs € 4.049,00 € 4.819,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 4877130170 19,00
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416
Modellen ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA 48812702 60,00

ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10,  
4 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500 488127204 188,00

ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 8 
hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500 488127208 253,00

ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10,  
met een uitneembare kruimelplaat aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, 
oppervlakte b  x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480

488127808 165,00

ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor LX 10 453090940140 63,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor LX 13 453090940180 69,00
portioneerspoelbak type 54, RVS, geschikt voor inbouw,  
met regelbare waterdoorstroming 48812754 114,00

portioneerspoelbak type 5416, RVS, geschikt voor inbouw, 
met spoeldouche en waterafvoer 4881275416 271,00

sponshouder, voor portioneerspoelbak type 54 en type 5416 48812751 23,00

• stekkerklare ijsvitrine met statische koeling
• aan de binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit
• incl. frontdecorpaneel passend bij de serie, met een geperforeerde RVS plaat, zijgedeeltes in het grijs
• voorruit, gebogen, van thermisch gehard veiligheidsglas
• binnenverlichting met aluminium kap
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
• dubbel verdampersysteem met hoog vermogen voor een gelijkmatige temperatuur
• extrahoge binnenkuip voor ijsbakken tot 240 mm hoog  

of voor ijsbakken tot 120 mm hoog, telkens per twee boven elkaar gestapeld
• voorraadgedeelte met deur en afgeronde greepopening niet afzonderlijk regelbaar, alleen geschikt voor het  

kortstondig bewaren van schepijs
• 4 dubbele zwenkwielen
• standaard met een rolgordijn aan de kant van de bediening 

 
Let op: 
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.
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BERMUDA LX UM

Schepijsvitrine serie BERMUDA LX UM

• stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling en 1 (LX 10 UM ) resp. 2 (LX 13 UM) compressor(s)
• aan de binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit
• incl. frontdecorpaneel in het wit en met een geperforeerde RVS plaat, zijgedeeltes in het grijs 

(andere decorpanelen zijn tegen een meerprijs mogelijk, neem daarvoor contact met ons op)
• voorruit, gebogen, van thermisch gehard veiligheidsglas
• heldere en kostenbesparende led-binnenverlichting die geen warmte afgeeft aan de producten
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
• dubbel verdampersysteem met hoog vermogen voor een gelijkmatige temperatuur
• extrahoge binnenkuip voor ijsbakken tot 240 mm hoog 

of voor ijsbakken tot 120 mm hoog, telkens per twee boven elkaar gestapeld
• voorraadgedeelte met deur en afgeronde greepopening niet afzonderlijk regelbaar,  

alleen geschikt voor het kortstondig bewaren van schepijs
• 4 dubbele zwenkwielen
• standaard met een rolgordijn aan de kant van de bediening 

 
Let op: schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

circulatiekoeling, gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte

BERMUDA  LX 10 UM BERMUDA LX 13 UM
circulatiekoeling, gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte

bruto inhoud 300 l 395 l
netto inhoud 255 l 325 l
deuren bij onderbouw 1
capaciteit
presentatieruimte
voorraadgedeelte

14 x 4,7 l 
10 x 5,00 l 
8 x 4,75 l  
5 + 5 x 5,00 l 

18 x 4,7 l 
13 x 5,00 l 
10 x 4,75 l 
7 + 7 x 5,00 l 

buiten (b x d x h) 1340 x 800 x 1340 1670 x 800 x 1340
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 770 W / 230 V 1340 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 290 / 510 g R 290 / 760 g
energieverbruik 20,6 kWh / 24u 23,9 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
tot -16 °C

klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 215 kg / 190 kg 225 kg / 200 kg
GEWICHT

buitenkant incl. frontdecorpaneel, met een geperforeerde RVS plaat, zijgedeeltes in het grijs
binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit

BEHUIZING

artikelnr. 453200001410 453200001810
verkoopprijs € 5.247,00 € 5.956,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 4877130170 19,00
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416
Modellen ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA 48812702 60,00

ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10,  
4 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500 488127204 188,00

ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 8 
hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500 488127208 253,00

ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10,  
met een uitneembare kruimelplaat, aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm 
oppervlak b x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480

488127808 165,00

ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor LX 10 453090940140 63,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor LX 13 453090940180 69,00
portioneerspoelbak type 54, RVS, geschikt voor inbouw,  
met regelbare waterdoorstroming 48812754 114,00

portioneerspoelbak type 5416, RVS, geschikt voor inbouw, 
met spoeldouche en waterafvoer 4881275416 271,00

sponshouder, voor portioneerspoelbak type 54 en type 5416 48812751 23,00
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CARRETTINO BEIGE

IJskar serie CARRETTINO

• stekkerklare ijskar met circulatiekoeling
• binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit, binnenkuip van RVS 1.4301
• CARRETTINO BEIGE buitenkant: bijge gelakt, gepoedercoat plaatstaal met decor
• CARRETTINO BRAUN buitenkant: bruin gelakt, gepoedercoat plaatstaal met decor
• CARRETTINO WEISS buitenkant: wit gelakt, gepoedercoat plaatstaal met decor
• rechte opbouw van thermisch gehard glas met een ruit die opengeklapt kan worden, met verlichting
• automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
• dak van synthetisch weefsel, tegen een stootje bestand en lichtbestendig
• extrahoge binnenkuip voor ijsbakken tot 240 mm hoog 

of voor ijsbakken tot 120 mm hoog, telkens per twee boven elkaar gestapeld
• standaard met een portioneerspoelbak met waterkraan
• deur aan de achterkant 

 
Let op: 
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
 
Uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen van de vermelde speciale toebehoren vindt u op pag. 13 / 55. 

stekkerklaar, circulatiekoeling
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CARRETTINO BEIGE CARRETTINO BRAUN CARRETTINO WEISS
stekkerklaar, circulatiekoeling

buiten (b x d x h) 2000 x 1285 x 2081
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 231 kg / 205 kg
GEWICHT

buitenkant beige met decor bruin met decor wit met decor
binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit, binnenkuip van RVS 1.4301

BEHUIZING

IJskar serie CARRETTINO
stekkerklaar, circulatiekoeling

Inhoud (naar keuze) 10 x 4,7 l ijsbak
6 + 6 x 5,00 l ijsbak

artikelnr. 4531155060921 4531155060021 4531155060931
verkoopprijs € 8.298,00 € 8.298,00 € 8.298,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
CARRETTINO jerrycan voor water, voor spoelbakunit 499123280 34,00
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 4877130170 19,00
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10,  
4 hoorntjeshouders oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500 488127204 188,00

ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 8 hoorntjeshouders 
oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500 488127208 253,00

ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10, met een uitneembare kruimelplaat 
aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, oppervlakte b  x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480 488127808 165,00

ijsbakhouder voor bakken van 4,75 l 453090960000 64,00

aansluitwaarde 590 W / 230 V

koudemiddel / hoeveelheid
R 290 / 460 g R 290 / 460 g R 290 / 460 g

oder R 404A
energieverbruik 10,6 kWh / 24u

13
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FIJI 4

Schepijsvitrine serie FIJI

• stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
• aan de binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit
• aan de buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal
• voorruit, gebogen, van gehard veiligheidsglas incl. keerplaat, met een op te klappen, rechte afdekking van plexiglas 

aan de kant van de bediening
• paneel met binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
• extrahoge binnenkuip voor ijsbakken tot 240 mm hoog 

of voor ijsbakken tot 120 mm hoog, telkens per twee boven elkaar gestapeld
• dubbelrijs indeling van de ijsbakken mogelijk
• standaard met 4 wielen
• Fiji 12: met twee compressoren met hoog vermogen, met een start met tijdsvertraging, niet apart aan te sturen 

 
Let op: 
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
 
Uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen van de vermelde speciale toebehoren vindt u op pag. 13 / 55.

circulatiekoeling, gebogen beglazing

Indelingsmogelijkheden serie FIJI met ijsbakken

5 l (360 x 165 x 120)
indeling bij
dubbele laag

= zichtbare ijsbakken = ijsbakken in de tweede laag - niet zichtbaar
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FIJI 4 FIJI 6 FIJI 7 FIJI 9 FIJI 12 FIJI 120 FIJI 140
circulatiekoeling, gebogen beglazing, zonder voorraadgedeelte

buiten (b x d x h) 824 x 630 x 1247 1214 x 630 x 1247 1354 x 630 x 1247 1659 x 630 x 1247 2119 x 630 x 1247 1214 x 785 x 1247 1354 x 785 x 1247
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

Schepijsvitrine serie FIJI
circulatiekoeling, gebogen beglazing

bruto inhoud 218 l 339 l 383 l 478 l 621 l 459 l 518 l
netto inhoud 119 l 185 l 209 l 261 l 339 l 243 l 274 l
capaciteit ijsbakken
(naar keuze)

4 x 4,7 l
4 + 4 x 5,0 l

6 x 4,7 l
6 + 6 x 5,0 l

7 x 4,7 l
7 + 7 x 5,0 l

9 x 4,7 l
9 + 9 x 5,0 l

12 x 4,7 l
12 + 12 x 5,0 l

12 x 4,7 l
9 + 9 x 5,0 l

14 x 4,7 l
10 + 10 x 5,0 l

aansluitwaarde 555 W / 230 V 900 W / 230 V 900 W / 230 V 980 W / 230 V 1800 W / 230 V 950 W / 230 V 1000 W / 230 V
koudemiddel / 
hoeveelheid R 404A / 460 g R 404A / 460 g R 404A / 450 g R 404A / 520 g R 404A / 520 g R 404A / 390 g R 404A / 520 g

energieverbruik 6,3 kWh / 24u 9,24 kWh / 24u 10,4 kWh / 24u 12,3 kWh / 24u 12,3 kWh / 24u 11,6 kWh / 24u 12,2 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV
klimaatklasse 7 (+35 °C OT en 75% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 94 kg / 67 kg 116 kg / 99 kg 125 kg / 110 kg 148 kg / 135 kg 190 kg / 172 kg 151 kg / 110 kg 164 kg / 135 kg

GEWICHT

buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal
binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit

BEHUIZING

artikelnr. 453050560040 453050560060 453050560070 453050560090 453050560120 453050561200 453050561400
verkoopprijs € 2.365,00 € 2.720,00 € 2.817,00 € 3.498,00 € 4.383,00 € 3.859,00 € 4.083,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 4877130170 19,00
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416 48812702 60,00
ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10,  
4 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500 488127204 188,00

ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10,
8 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500 488127208 253,00

ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10, met een uitneembare kruimelplaat 
aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, oppervlakte b  x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480 488127808 165,00

ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 12 453090961200 76,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 120 453090961210 50,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 140 453090961410 63,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 4 453090960400 50,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 6 453090960600 62,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 7 453090960700 62,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 9 453090960900 69,00
portioneerspoelbak type 54, RVS, geschikt voor inbouw, met regelbare waterdoorstroming 48812754 114,00
portioneerspoelbak type 5416, RVS, geschikt voor inbouw, met spoeldouche en waterafvoer 4881275416 271,00
sponshouder, voor portioneerspoelbak type 54 en type 5416 48812751 23,00

13



geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

SCHEPIJSVITRINE MILLENNIUM 

SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHILLENDE VARIATIES

MILLENNIUM SP STD
– rechthoekige glazen opbouw –

MILLENNIUM SP JX
– naar binnen gebogen glazen opbouw –

MILLENNIUM SP
– afgeronde glazen opbouw –

Mogelijke frontkleuren voor de series MILLENNIUM SP & MILLENNIUM PASTRY

MILLENNIUM SP 12 16 18 20 24 12+12 Kleurvarianten

Bestelcode

Prijs

MILLENNIUM PASTRY 110 164 218 Kleurvarianten

Bestelcode 453275110999 453275164999 453275218999

Prijs

   Grigio Blu Cielo Bianco Orange Beige Perlato Rosso Lemon Alluminio

 E_Z065 RAL 5005 RAL 9003 RAL 2001 RAL 1035 RAL 3020 RAL 1032 RAL 9006

Mogelijke kleurvarianten en opschrift voor de serie MILLENNIUM SP

MILLENNIUM SP 12 16 18 20 24 12+12 Kleurvarianten

Bestelcode

Prijs

PM_02 Blu Cielo PM_02 Rosso PM_02 Grigio PM_02 Orange PM_02 Bianco PM_02 Lemon

     RAL 5005 RAL 3020 E_Z065 RAL 2001 RAL 9003 RAL 1032

Mogelijke frontdecors voor de series MILLENNIUM SP & MILLENNIUM PASTRY
MILLENNIUM SP 12 16 18 20 24 12+12
Bestelcode 453375240999 frontdecor 

met motiefPrijs

MILLENNIUM PASTRY 110 164 218
Bestelcode

Prijs

        PM_AD1 (alleen Serie SP)             PM_AD2 (alleen Serie SP) PM_AD3 (alleen Serie SP)        PM_AD5 Orange (alleen Serie SP)  PM_AD6 Lemon (alleen Serie SP)          MILLEFIORI        MILLEFIORI         MILLEFIORI    
Orange Bianco Black

Indelingsmogelijkheden serie MILLENNIUM SP met ijsbakken

12 16 18 20 24 12+12
5 l (360 x 165 x 120) 
7 l (360 x 165 x 150) 12 16 18 20 24 24

5 l laag 
(360 x 250 x 80)
10 l 
(360 x 250 x 120)
12 l 
(360 x 250 x 150)

08 10 12 12 16 16

453275120999 453275160999 453275180999 453275200999 453275240999 453275240999

234,00 € 274,00 € 303,00 € 351,00 € 410,00 € 410,00 €

237,00 € 303,00 € 411,00 €

453375120999 453375160999 453375180999 453375200999 453375240999

648,00 € 694,00 € 716,00 € 745,00 € 771,00 €

met opschrift   
„il gelato“

453375240999 

771,00 €

453375120999 453375160999 453375180999 453375200999 453375240999

648,00 € 694,00 € 716,00 € 745,00 € 771,00 € 771,00 €

453375110999 453375164999 453375218999

648,00 € 722,00 € 777,00 €
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Mogelijke frontkleuren voor de series MILLENNIUM SP & MILLENNIUM PASTRY

MILLENNIUM SP 12 16 18 20 24 12+12 Kleurvarianten

Bestelcode

Prijs

MILLENNIUM PASTRY 110 164 218 Kleurvarianten

Bestelcode 453275110999 453275164999 453275218999

Prijs

   Grigio Blu Cielo Bianco Orange Beige Perlato Rosso Lemon Alluminio

 E_Z065 RAL 5005 RAL 9003 RAL 2001 RAL 1035 RAL 3020 RAL 1032 RAL 9006

Mogelijke kleurvarianten en opschrift voor de serie MILLENNIUM SP

MILLENNIUM SP 12 16 18 20 24 12+12 Kleurvarianten

Bestelcode

Prijs

PM_02 Blu Cielo PM_02 Rosso PM_02 Grigio PM_02 Orange PM_02 Bianco PM_02 Lemon

     RAL 5005 RAL 3020 E_Z065 RAL 2001 RAL 9003 RAL 1032

Mogelijke frontdecors voor de series MILLENNIUM SP & MILLENNIUM PASTRY
MILLENNIUM SP 12 16 18 20 24 12+12
Bestelcode 453375240999 frontdecor 

met motiefPrijs

MILLENNIUM PASTRY 110 164 218
Bestelcode

Prijs

        PM_AD1 (alleen Serie SP)             PM_AD2 (alleen Serie SP) PM_AD3 (alleen Serie SP)        PM_AD5 Orange (alleen Serie SP)  PM_AD6 Lemon (alleen Serie SP)          MILLEFIORI        MILLEFIORI         MILLEFIORI    
Orange Bianco Black

Indelingsmogelijkheden serie MILLENNIUM SP met ijsbakken

12 16 18 20 24 12+12
5 l (360 x 165 x 120) 
7 l (360 x 165 x 150) 12 16 18 20 24 24

5 l laag 
(360 x 250 x 80)
10 l 
(360 x 250 x 120)
12 l 
(360 x 250 x 150)

08 10 12 12 16 16

453275120999 453275160999 453275180999 453275200999 453275240999 453275240999

234,00 € 274,00 € 303,00 € 351,00 € 410,00 € 410,00 €

237,00 € 303,00 € 411,00 €

453375120999 453375160999 453375180999 453375200999 453375240999

648,00 € 694,00 € 716,00 € 745,00 € 771,00 €

met opschrift   
„il gelato“

453375240999 

771,00 €

453375120999 453375160999 453375180999 453375200999 453375240999

648,00 € 694,00 € 716,00 € 745,00 € 771,00 € 771,00 €

453375110999 453375164999 453375218999

648,00 € 722,00 € 777,00 €
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MILLENNIUM SP 
incl. zijgedeeltes in de kleur C3-grijs (RAL 9006) 

frontpanelen als speciale toebehoren

Schepijsvitrine serie MILLENNIUM SP-A

• stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
• binnenkant schuine kuip van RVS 1.4301
• allerlei decormogelijkheden volgens de tabel mogelijk
• buitenkant van stootvast gelakt plaatstaal in C3-grijs, vergelijkbaar met RAL 9006
• gebogen (SP), bolronde (SP JX) of rechthoekige (SP GE) open te klappen ruit van gehard veiligheidsglas 

Let op: denk aan de afwijkende apparaatafmetingen (zie de maattekening hieronder)
• heldere verlichting van de producten onder de 233 mm diepe aluminium betaalplaat met glas,  

bordjes waarop de verschillende ijssoorten kunnen worden aangegeven
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• automatische ontdooiing door cyclusomkering in zeer korte tijd (5-6 min)
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• afhankelijk van het indelingsplan van een configuratie met schalen van 5, 7, 10 of 12 l te voorzien
• aan de kant van de klanten 15° afgeschuinde presentatieruimte van RVS 1.4301
• onderbouw met geperforeerde RVS kap aan de voorkant
• met een extrakrachtig aggregaat (SP)
• standaard incl. zijgedeeltes, ZONDER frontpaneel
• standaard met een rolgordijn aan de kant van de bediening
• MILLENNIUM SP 12+12 A: voorzien van twee gescheiden en apart te regelen aggregaten.  

Daardoor kunnen productgroepen met verschillende temperatuurvereisten tegelijkertijd gepresenteerd worden 
 
Let op: 
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

stekkerklaar, circulatiekoeling

detailaanzicht

MILLENNIUM 

SPEISEEISVITRINE

SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHIEDENE VARIATIONEN

MILLENNIUM SP STD
– eckiger Glasaufbau – 

MILLENNIUM SP JX
– nach innen gewölbter Glasaufbau – 

MILLENNIUM SP
– gerundeter Glasaufbau –

SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHILLENDE VARIATIES

MILLENNIUM SP GE
rechthoekige glazen opbouw

MILLENNIUM SP JX
naar binnen gebogen glazen opbouw

MILLENNIUM SP 
afgeronde glazen opbouw
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MILLENNIUM  
SP 12 A

MILLENNIUM  
SP 16 A

MILLENNIUM  
SP 18 A

MILLENNIUM  
SP 20 A

MILLENNIUM  
SP 24 A

MILLENNIUM  
SP 12+12 A

stekkerklaar, circulatiekoeling

buiten (b x d x h) 1148 x 1062 x 1392 1508 x 1062 x 1392 1678 x 1062 x 1392 1848 x 1062 x 1392 2188 x 1062 x 1392 2188 x 1062 x 1392
Hoogte met wielen 1412

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

Schepijsvitrine serie MILLENNIUM SP-A
stekkerklaar, circulatiekoeling

bruto inhoud 630 l 870 l 970 l 1080 l 1300 l 1300 l
netto inhoud 118 l 160 l 181 l 201 l 241 l 241 l
capaciteit ijsbakken 
(naar keuze)

12 x 5,0 l
12 x 6,5 l
8 x 10,5 l
8 x 5,0 l (laag)

16 x 5,0 l
16 x 6,5 l
10 x 10,5 l
10 x 5,0 l (laag)

18 x 5,0 l
18 x 6,5 l
12 x 10,5 l
12 x 5,0 l (laag)

20 x 5,0 l
20 x 6,5 l
12 x 10,5 l
12 x 5,0 l (laag)

24 x 5,0 l
24 x 6,5 l
16 x 10,5 l
16 x 5,0 l (laag)

24 x 5,0 l
24 x 6,5 l
16 x 10,5 l
16 x 5,0 l (laag)

aansluitwaarde 1650 W / 230 V 1950 W / 230 V 2000 W / 230 V 2400 W / 230 V 3140 W / 230 V 2850 W / 230 V
koelvermogen 557 W / VT -40 °C 876 W / VT -40 °C 879 W / VT -40 °C 1154 W / VT -40 °C 1154 W / VT -40 °C 1154 W / VT -40 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid R 404A / 2000 g R 404A / 2500 g R 404A / 3000 g R 404A / 3500 g R 404A / 4000 g R 404A / 2 x 2000 g

energieverbruik 15,4 kWh / 24u 17,6 kWh / 24u 19,6 kWh / 24u 21,6 kWh / 24u 25,6 kWh / 24u 27,3 kWh / 24u
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse 7 (+35 °C OT en 75% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 261 kg / 235 kg 359 kg / 303 kg 361 kg / 330 kg 380 kg / 348 kg 505 kg / 437 kg 505 kg / 470 kg
GEWICHT

buitenkant incl. zijgedeeltes in de kleur C3-grijs (RAL 9006) en zonder frontpaneel
binnenkant schuine kuip van RVS 1.4301

BEHUIZING

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

MILLENNIUM SP 12 A GE met een rechthoekige glazen opbouw 10.629,00
MILLENNIUM SP 12 A JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 10.629,00
MILLENNIUM SP 16 A GE met een rechthoekige glazen opbouw 11.683,00
MILLENNIUM SP 16 A JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 11.683,00
MILLENNIUM SP 18 A GE met een rechthoekige glazen opbouw 12.675,00
MILLENNIUM SP 18 A JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 12.675,00
MILLENNIUM SP 20 A GE met een rechthoekige glazen opbouw 14.067,00
MILLENNIUM SP 20 A JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 14.067,00
MILLENNIUM SP 24 A GE met een rechthoekige glazen opbouw 15.127,00
MILLENNIUM SP 24 A JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 15.127,00
MILLENNIUM SP 12+12 A GE met een rechthoekige glazen opbouw 20.552,00
MILLENNIUM SP 12+12 A JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 20.552,00

artikelnr. 453MIL0001207A 453MIL0001607A 453MIL0001807A 453MIL0002007A 453MIL0002407A 453MIL0121207A
verkoopprijs € 10.629,00 € 11.683,00 € 12.675,00 € 14.067,00 € 15.127,00 € 20.552,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 21.
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MILLENNIUM SP 
incl. zijgedeeltes in de kleur C3-grijs (RAL 9006) 

frontpanelen als speciale toebehoren

Schepijsvitrine serie MILLENIUM SP-EXC

• EXC*- ijsvitrine met circulatiekoeling
• allerlei decormogelijkheden volgens de tabel mogelijk
• binnenkant schuine kuip van RVS 1.4301
• buitenkant van stootvast gelakt plaatstaal in C3-grijs, vergelijkbaar met RAL 9006
• gebogen (SP), bolronde (SP JX) of rechthoekige (SP GE) open te klappen ruit van gehard veiligheidsglas 

Let op: denk aan de afwijkende apparaatafmetingen (zie de maattekening)
• standaard met een rolgordijn aan de kant van de bediening
• heldere verlichting van de producten onder de 233 mm diepe aluminium betaalplaat met glas, bordjes waarop de 

verschillende ijssoorten kunnen worden aangegeven
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• automatische ontdooiing door cyclusomkering binnen zeer korte tijd (5 - 6 min)
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• afhankelijk van het indelingsplan van een configuratie met bakken van 5, 7, 10 of 12 l te voorzien
• aan de kant van de klanten 15° afgeschuinde presentatieruimte van RVS 1.4301
• onderbouw met geperforeerde RVS kap aan de voorkant
• standaard incl. zijgedeeltes, ZONDER frontpaneel
• MILLENNIUM SP 12+12 EXC: voor twee gescheiden en apart te regelen aggregaten ontworpen. 

Daardoor kunnen productgroepen met verschillende temperatuurvereisten tegelijkertijd gepresenteerd worden 
 
Let op: 
versie centraal gekoeld (naar keuze ook met een recht glazen opzetelement) met vooraf geïnstalleerd  
vierweg-expansieventiel R 404A. Het is absoluut vereist een hermetisch ISA-machineaggregaat te gebruiken. 
 
Belangrijk! 
De EXC*-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasige 
compressor leverbaar (koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 
230 V nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire koelmiddelleiding (zonder bochten) tot maximaal 
20 meter. Vanaf een koelmiddelleiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een 
driefasige compressor met een 400 V-aansluiting nodig. Deze is op aanvraag leverbaar. 
 
*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig. 
 
Schepijs moet ‘s nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

EXC*-, circulatiekoeling

detailaanzicht

MILLENNIUM 

SPEISEEISVITRINE

SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHIEDENE VARIATIONEN

MILLENNIUM SP STD
– eckiger Glasaufbau – 

MILLENNIUM SP JX
– nach innen gewölbter Glasaufbau – 

MILLENNIUM SP
– gerundeter Glasaufbau –

SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHILLENDE VARIATIES

MILLENNIUM SP GE
rechthoekige glazen opbouw

MILLENNIUM SP JX
naar binnen gebogen glazen opbouw

MILLENNIUM SP 
afgeronde glazen opbouw
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MILLENNIUM  
SP 12 EXC

MILLENNIUM  
SP 16 EXC

MILLENNIUM  
SP 18 EXC

MILLENNIUM  
SP 20 EXC

MILLENNIUM  
SP 24 EXC

MILLENNIUM  
SP 12+12 EXC

EXC*, circulatiekoeling

buiten (b x d x h) 1148 x 1062 x 1392 1508 x 1062 x 1392 1678 x 1062 x 1392 1848 x 1062 x 1392 2188 x 1062 x 1392 2188 x 1062 x 1392
Hoogte met wielen 1412

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

Schepijsvitrine serie MILLENIUM SP-EXC
EXC*, centraal gekoeld

bruto inhoud 630 l 870 l 970 l 1080 l 1300 l 1300 l
netto inhoud 118 l 160 l 181 l 201 l 241 l 241 l
capaciteit ijsbakken 
(naar keuze)

12 x 5,0 l
12 x 6,5 l
8 x 10,5 l
8 x 5,0 l (laag)

16 x 5,0 l
16 x 6,5 l
10 x 10,5 l
10 x 5,0 l (laag)

18 x 5,0 l
18 x 6,5 l
12 x 10,5 l
12 x 5,0 l (laag)

20 x 5,0 l
20 x 6,5 l
12 x 10,5 l
12 x 5,0 l (laag)

24 x 5,0 l
24 x 6,5 l
16 x 10,5 l
16 x 5,0 l (laag)

24 x 5,0 l
24 x 6,5 l
16 x 10,5 l
16 x 5,0 l (laag)

koelvermogen 557 W / VT -40 °C 876 W / VT -40 °C 879 W / VT -40 °C 1154 W / VT -40 °C 1154 W / VT -40 °C 1154 W / VT -40 °C
koudemiddel / 
hoeveelheid Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse 7 (+35 °C OT en 75% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 238 kg / 212 kg 285 kg / 229 kg 308 kg / 277 kg 325 kg / 293 kg 381 kg / 313 kg 381 kg / 346 kg
GEWICHT

buitenkant incl. zijgedeeltes in de kleur C3-grijs (RAL 9006) en zonder frontpaneel
binnenkant schuine kuip van RVS 1.4301

BEHUIZING

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

MILLENNIUM SP 12 EXC

AIR-WATER incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 13.154,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 11.458,00
GE met een rechthoekige glazen opbouw 9.426,00
JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 9.426,00

MILLENNIUM SP 16 EXC

AIR-WATER incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 12.715,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 12.385,00
GE met een rechthoekige glazen opbouw 10.137,00
JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 10.137,00

MILLENNIUM SP 18 EXC

AIR-WATER incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 13.787,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 13.345,00
GE met een rechthoekige glazen opbouw 11.124,00
JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 11.124,00

MILLENNIUM SP 20 EXC

AIR-WATER incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 15.346,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 14.999,00
GE met een rechthoekige glazen opbouw 12.223,00
JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 12.223,00

MILLENNIUM SP 24 EXC

AIR-WATER incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 16.409,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 16.036,00
GE met een rechthoekige glazen opbouw 13.318,00
JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 13.318,00

MILLENNIUM SP 12+12 EXC

AIR-WATER incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 22.780,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 21.995,00
GE met een rechthoekige glazen opbouw 18.113,00
JX met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant 18.113,00

artikelnr. 453MIL0001207L 453MIL0001607L 453MIL0001807L 453MIL0002007L 453MIL0002407L 453MIL0121207L
verkoopprijs € 9.426,00 € 10.137,00 € 11.124,00 € 12.223,00 € 13.318,00 € 18.113,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 21.

13



geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btwNordCap 13/20

MILLENNIUM PASTRY 

MILLENNIUM PASTRY 110 A

Gebaksvitrine serie MILLENNIUM PASTRY

• stekkerklare of EXC*-gebaksvitrine met circulatiekoeling
• allerlei decormogelijkheden volgens de tabel mogelijk. 
• buitenkant van stootvast gelakt plaatstaal in Grigio E_Z065-grijs, vergelijkbaar met RAL 9006
• binnenkant CHR
• omhoog te klappen voorruit van gehard veiligheidsglas
• heldere, apart te schakelen verlichting onder de 233 mm diepe aluminium betaalplaat met glas 

en de twee 210 mm diepe niet-gekoelde glazen tussenetages
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• elektronische besturing
• constante producttemperatuur op het onderste presentatieoppervlak van 584 mm diep door automatische ontdooiing 

binnen 5 - 6 minuten met de energiebesparende cyclusomkering
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• standaard met een energiebesparend rolgordijn aan de kant van de bediening
• onderbouw en frame met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
• presentatieruimte, werkblad en achterkant van RVS
• standaard incl. zijgedeeltes, ZONDER frontpaneel 

 
Let op: 
EXC*-versies met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A. 
Het is absoluut vereist een hermetisch ISA-machineaggregaat te gebruiken. Varianten met een aparte koelmachine 
(koeling: lucht of lucht / water) zijn op aanvraag leverbaar voor vrijwel alle toepassingen. 
 
*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

stekkerklaar of EXC*, circulatiekoeling

MILLENNIUM PASTRY
110 A 164 A 218 A 110 EXC 164 EXC 218 EXC

stekkerklaar, circulatiekoeling EXC*, circulatiekoeling

buiten (b x d ) 1103 x 1063 1643 x 1063 2183 x 1063 1103 x 1063 1643 x 1063 2183 x 1063
buiten (h ) 1393
Hoogte met 
wielen 1412

AFMETINGEN (MM)

bruto inhoud 400 l 590 l 700 l 400 l 590 l 700 l
netto inhoud 150 l 220 l 300 l 150 l 220 l 300 l

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 680 W / 
230 V

950 W / 
230 V

1250 W / 
230 V

koudemiddel R 404A Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

gewicht 
bruto / netto

259 kg / 
235 kg

347 kg / 
315 kg

451 kg / 
410 kg

250 kg / 
235 kg

330 kg / 
315 kg

430 kg / 
410 kg

GEWICHT

buitenkant stootvast gelakt plaatstaal in Grigio E_Z065-grijs, vergelijkbaar met RAL 9006
binnenkant chroomstaal

BEHUIZING

artikelnr. 4537760011007 4537760016407 4537760021807 4537750011007 4537750016407 4537750021807

verkoopprijs € 5.854,00 € 7.343,00 € 8.799,00 € 5.629,00 € 7.114,00 € 8.567,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
Millennium PASTRY 110 EXC AIR

incl. luchtgekoelde, hermetische machine 
tot 20 m leiding

6.119,00
Millennium PASTRY 164 EXC AIR 7.672,00
Millennium PASTRY 218 EXC AIR 9.540,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 21.

bereik +1 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN 
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst o o o o o o - - - 4877025150 39,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst o o o o o o - - - 4877020120 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst o o o o o o - - - 4877025080 19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst o o o o o o - - - 4877020150 28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst o o o o o o - - - 4877025120 27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 o o o o o o - - - 4877020170 31,00
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416 o o o o o o - - - 48812703 68,00
frontpaneel DEKOR voor type 12 o - - - - - - - - 453375120999 648,00
frontpaneel DEKOR voor type 16 - o - - - - - - - 453375160999 694,00
frontpaneel DEKOR voor type 18 - - o - - - - - - 453375180999 716,00
frontpaneel DEKOR voor type 20 - - - o - - - - - 453375200999 745,00
frontpaneel DEKOR voor type 24 en type 12+12 - - - - o o - - - 453375240999 771,00
frontpaneel UNI voor model 110 - - - - - - o - - 453275110999 237,00
frontpaneel UNI voor model 164 - - - - - - - o - 453275164999 303,00
frontpaneel UNI voor model 218 - - - - - - - - o 453275218999 411,00
frontpaneel UNI voor type 12 o - - - - - - - - 453275120999 234,00
frontpaneel UNI voor type 16 - o - - - - - - - 453275160999 274,00
frontpaneel UNI voor type 18 - - o - - - - - - 453275180999 303,00
frontpaneel UNI voor type 20 - - - o - - - - - 453275200999 351,00
frontpaneel UNI voor type 24/12+12 - - - - o o - - - 453275240999 410,00
portioneerspoelbak type 54, RVS, geschikt voor inbouw, met regelbare waterdoorstroming o o o o o o - - - 48812754 114,00
portioneerspoelbak type 5416, RVS, geschikt voor inbouw, met spoeldouche en 
waterafvoer o o o o o o - - - 4881275416 271,00

wielenset voor serie MILLENNIUM en MITO, bij serie MITO alleen af fabriek te installeren o o o o o o o o o 453922050040 264,00
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SERIE MITO: HEEL VEEL KLEUREN ZONDER MEERPRIJS 

Carbon Look

RAL 3002
Karmijnrood

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 1013
Parelwit

RAL 2003
Pasteloranje

Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003

Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003

RAL 4006 
Verkeerspurpur

RAL 9017 
Verkeerszwart

RAL 4004 
Bordeauxpaars

RAL 1018
Zinkgeel

RAL 8016 
Mahoniebruin

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 9003
Signaalwit

Carbon Look
RAL 9003 - RAL 3002
Frontpanel RAL 9003

RAL 9017 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003

RAL 9003
Frontpanel RAL 9003

RAL 4004 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013

RAL 1013 - RAL 9010
Frontpanel RAL 9010

RAL 1018 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003

RAL 2003 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003

RAL 8016 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013

RAL 4006 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013

RAL 5005 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003

SCHEPIJSVITRINE MITO

Indelingsmogelijkheden serie MITO POWER met ijsbakken

12 16 18 20 24
5 l (360 x 165 x 120) 
7 l (360 x 165 x 150)

12 16 18 20 24

5 l laag 
(360 x 250 x 80)
10 l 
(360 x 250 x 120)
12 l 
(360 x 250 x 150)

08 10 12 12 16
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SERIE MITO: HEEL VEEL KLEUREN ZONDER MEERPRIJS 

Carbon Look

RAL 3002
Karmijnrood

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 1013
Parelwit

RAL 2003
Pasteloranje

Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003

Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003

RAL 4006 
Verkeerspurpur

RAL 9017 
Verkeerszwart

RAL 4004 
Bordeauxpaars

RAL 1018
Zinkgeel

RAL 8016 
Mahoniebruin

RAL 5005
Signaalblauw

RAL 9003
Signaalwit

Carbon Look
RAL 9003 - RAL 3002
Frontpanel RAL 9003

RAL 9017 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003

RAL 9003
Frontpanel RAL 9003

RAL 4004 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013

RAL 1013 - RAL 9010
Frontpanel RAL 9010

RAL 1018 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003

RAL 2003 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003

RAL 8016 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013

RAL 4006 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013

RAL 5005 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003 Ral 1018Ral 1013Ral 4004Ral 9010Ral 3002 Ral 9017Carbon look Ral 9003

SCHEPIJSVITRINE MITO

Indelingsmogelijkheden serie MITO POWER met ijsbakken

12 16 18 20 24
5 l (360 x 165 x 120) 
7 l (360 x 165 x 150)

12 16 18 20 24

5 l laag 
(360 x 250 x 80)
10 l 
(360 x 250 x 120)
12 l 
(360 x 250 x 150)

08 10 12 12 16
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serie MITO POWER 

MITO POWER - detailaanzicht van de decors 
allerlei varianten in het standaardprogramma 

zonder meerprijs mogelijk

standaarddecor 03: frontpaneel RAL 9003 
gelakt, zijgedeeltes RAL 9003 gelakt

Schepijsvitrine serie MITO POWER

• stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
• aan de kant van de klanten afgeschuinde presentatieruimte, trapsgewijs ondersteen
• koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
• binnenkant van RVS 1.4301
• incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze elementen over 

de onderbouw
• gebogen frontbeglazing van gehard veiligheidsglas met een gepatenteerd anticondensatiesysteem,  

buffers, aluminium profielen, omhoog te klappen, standaard met schuiframen aan de kant van de bediening
• heldere binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing door cyclusomkering in zeer korte tijd (5-6 min)
• met een aggregaat met hoog vermogen en een hermetische 1-fase-compressor
• 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar 

 
Let op: 
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

stekkerklaar, circulatiekoeling met dubbele luchtstroming, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw 
geschikt voor individuele winkelbouw

MITO POWER 
12

MITO POWER 
16

MITO POWER 
18

MITO POWER 
20

MITO POWER 
24

stekkerklaar, circulatiekoeling, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw 
geschikt voor individuele winkelbouw

bruto inhoud 715 l 948 l 1064 l 1181 l 1414 l
netto inhoud 54 l 112 l 126 l 140 l 168 l
capaciteit 
ijsbakken 
presentatieruimte 
(naar keuze)

12 (+12) x 5,0 l
12 x 6,5 l
8 (+8) x 10,5 l
8 (+8) x 5,0 l 
(laag)

16 +(16) x 5,0 l
16 x 6,5 l
10 (+10) x 10,5 l
10 (+10) x 5,0 l 
(laag)

18 (+18) x 5,0 l
18 x 6,5 l
12 (+12) x 10,5 l
12 (+12) x 5,0 l 
(laag)

20 (+20) x 5,0 l
20 x 6,5 l
14 (+14) x 10,5 l 
14 (+14) x 5,0 l 
(laag)

24 (+24) x 5,0 l
24 x 6,5 l
16 (+16) x 10,5 l
16 (+16) x 5,0 l 
(laag)

buiten (b x d ) 1100 x 1168 1440 x 1168 1600 x 1168 1770 x 1168 2120 x 1168
buiten (h) 1376

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1240 W / 230 V 1510 W / 230 V 1510 W / 230 V 2300 W / 230 V 2350 W / 230 V

koelvermogen 1600 W / 
VT -37 °C

1800 W / 
VT -37 °C

1850 W / 
VT -37 °C

3100 W / 
VT -37 °C

3150 W / 
VT -37 °C

koudemiddel / 
hoeveelheid

R 404A / 
2600 g

R 404A / 
2800 g

R 404A / 
3000 g

R 404A / 
3500 g

R 404A / 
4000 g

energieverbruik 22,0 kWh / 24u 25,2 kWh / 24u 28,0 kWh / 24u 30,9 kWh / 24u 36,6 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse 7 (+35 °C OT en 75% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 265 kg / 235 kg 340 kg / 320 kg 365 kg / 345 kg 385 kg / 365 kg 475 kg / 455 kg

GEWICHT

buitenkant incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze 
elementen over de onderbouw

binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 453375000120 453375000160 453375000180 453375000200 453375000240
verkoopprijs € 12.269,00 € 12.949,00 € 14.118,00 € 15.146,00 € 15.730,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 26.
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serie MITO POWER

MITO POWER centraal gekoeld - detailaanzicht 
van de decors  allerlei varianten in het stan-
daardprogramma zonder meerprijs mogelijk

standaarddecor 03: frontpaneel RAL 9003 
gelakt, zijgedeeltes RAL 9003 gelakt

Schepijsvitrine serie MITO POWER EXC

• EXC*-ijsvitrine met circulatiekoeling
• binnenkant van RVS 1.4301
• aan de kant van de klanten afgeschuinde presentatieruimte, trapsgewijs ondersteen
• koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
• incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze elementen over 

de onderbouw
• allerlei standaarddecors volgens aparte tabel zonder meerprijs mogelijk
• gebogen frontbeglazing van gehard veiligheidsglas met een gepatenteerd anticondensatiesysteem,  

buffers, aluminium profielen, omhoog te klappen, standaard met schuiframen aan de kant van de bediening
• heldere binnenverlichting
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing
• automatische ontdooiing door cyclusomkering binnen zeer korte tijd (5 - 6 min)
• 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar 

 
Let op: 
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
 
De EXC* versie met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A.  
Het is absoluut vereist een ISA-machine-aggregaat te gebruiken. 
 
Belangrijk! De EXC-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasige 
compressor leverbaar (koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V 
nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter.  
Vanaf een leiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasige compressor 
met een 400 V-aansluiting nodig. Deze is op aanvraag leverbaar. 
 
*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

EXC*, circulatiekoeling, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw, geschikt voor individuele winkelbouw

MITO POWER 
12-EXC

MITO POWER 
16-EXC

MITO POWER 
18-EXC

MITO POWER 
20-EXC

MITO POWER 
24-EXC

EXC*, circulatiekoeling, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw, geschikt voor individuele winkelbouw

capaciteit 
ijsbakken 
presentatieruimte 
(naar keuze)

12 (+12) x 5,0 l
12 x 6,5 l
8 (+8) x 10,5 l
8 (+8) x 5,0 l 
(flach)

16 +(16) x 5,0 l
16 x 6,5 l
10 (+10) x 10,5 l
10 (+10) x 5,0 l 
(flach)

18 (+18) x 5,0 l
18 x 6,5 l
12 (+12) x 10,5 l
12 (+12) x 5,0 l 
(flach)

20 (+20) x 5,0 l
20 x 6,5 l
14 (+14) x 10,5 l
14 (+14) x 5,0 l 
(flach)

24 (+24) x 5,0 l
24 x 6,5 l
16 (+16) x 10,5 l
16 (+16) x 5,0 l 
(flach)

buiten (b x d ) 1100 x 1168 1440 x 1168 1600 x 1168 1770 x 1168 2120 x 1168
buiten (h) 1376

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

koelvermogen 1600 W / 
VT -37 °C

1800 W / 
VT -37 °C

1850 W / 
VT -37 °C

3100 W / 
VT -37 °C

3150 W / 
VT -37 °C

koudemiddel Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV
klimaatklasse 7 (+35 °C OT en 75% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 265 kg / 240 kg 340 kg / 315 kg 365 kg / 340 kg 385 kg / 360 kg 475 kg / 450 kg

GEWICHT

buitenkant incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze 
elementen over de onderbouw

binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 453475000120 453475000160 453475000180 453475000200 453475000240
verkoopprijs € 11.539,00 € 12.022,00 € 13.190,00 € 14.052,00 € 14.647,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
MITO POWER 12-EXC AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 12.623,00
MITO POWER 16-EXC AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 13.226,00
MITO POWER 18-EXC AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 14.533,00
MITO POWER 20-EXC AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 15.698,00
MITO POWER 24-EXC AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 16.296,00

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 26.
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE MITO POWER EN MITO POWER EXC
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ARTIKELNUMMER PRIJS (€)

RVS ijsbak  10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst o o o o o 4877025150 39,00
RVS ijsbak  5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst o o o o o 4877020120 19,00
RVS ijsbak  5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst o o o o o 4877025080 19,00
RVS ijsbak  6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst o o o o o 4877020150 28,00
RVS ijsbak  8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst o o o o o 4877025120 27,00
RVS ijsbak  9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 o o o o o 4877020170 31,00
ijshoornhouder 12, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10 
12 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 260 x 200, hoogte in mm: 600 o o o o o 488127212 345,00

ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10 
4 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500 o o o o o 488127204 188,00

ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10 
8 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500 o o o o o 488127208 253,00

ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10, met een uitneembare kruimelplaat, 
aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, oppervlak b x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480 o o o o o 488127808 165,00

ijshoornhouder 9, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10
9 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 200 x 200, hoogte in mm: 500 o o o o o 488127209 275,00

bordjes voor de verschillende ijssoorten voor type 12 o - - - - 453400000012 50,00
bordjes voor de verschillende ijssoorten voor type 16 - o - - - 453400000016 57,00
bordjes voor de verschillende ijssoorten voor type 18 - - o - - 453400000018 63,00
bordjes voor de verschillende ijssoorten voor type 20 - - - o - 453400000020 68,00
bordjes voor de verschillende ijssoorten voor type 24/12 en 12 - - - - o 453400000024 72,00
wielenset voor serie MILLENNIUM en MITO, bij serie MITO alleen af fabriek te installeren o o o o o 453922050040 264,00
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mogelijke combinatie van MITO Gelato-modellen met de Pastry-uitvoering en hoekvarianten

serie MITO PASTRY  
bovenaanzicht van de mogelijke combinatie

Gebaksvitrine serie MITO PASTRY

• stekkerklare gebaksvitrine met circulatiekoeling
• werkblad en presentatieoppervlak van gemakkelijk schoon te maken RVS 1.4301
• buitenkant incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze 

elementen over de onderbouw
• allerlei standaarddecors volgens aparte tabel zonder meerprijs mogelijk
• binnenkant van RVS 1.4301
• gebogen, omhoog te klappen voorruit met buffers ter ondersteuning en aluminium profielen
• heldere, apart te schakelen verlichting van de producten onder de aluminium betaalplaat en de twee niet-gekoelde 

glazen etages
• energiebesparende isolatie, 50 mm
• elektronische besturing, controlesysteem, digitaal temperatuurdisplay bij de producten
• automatische ontdooiing door compressorstop
• standaard met een energiebesparend rolgordijn aan de kant van de bediening 

 
Let op: 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar.

stekkerklaar, circulatiekoeling, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw 
geschikt voor individuele winkelbouw

MITO PASTRY 101 MITO PASTRY 134
stekkerklaar, circulatiekoeling, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw 

geschikt voor individuele winkelbouw

bruto inhoud 800 l 850 l
netto inhoud 150 l 190 l

buiten (b x d x h) 1010 x 1130 x 1350 1340 x 1130 x 1352
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1050 W / 230 V 1240 W / 400 V
koelvermogen 900 W / VT -37 °C 1045 W / VT -37 °C
koudemiddel R 404A
energieverbruik 15,2 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 240 kg / 200 kg 295 kg / 240 kg
GEWICHT

buitenkant incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met 
lichtgrijze elementen over de onderbouw

binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 453075000101 453075000134
verkoopprijs € 11.969,00 € 13.453,00

BESTELINFORMATIE

13
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SCHEPIJS PROFESSIONEEL PRESENTEREN!

11°80-120 mmB 360 mm 165-250 mmP H

0°80-120-150 mmB 360 mm 165-250 mmP H

80-120-150 mm 3°B 360-530-720 mm 165-250 mmP H

In de verdamperversie "PLUS 1" kan het schepijs tot een hoogte van 10 tot 15 centimeter worden gevuld - 
vanaf de bovenkant van de ijsbak! Een enkele luchtstroom koelt het ijs van achteren naar voren. 
De ijsbakken hebben een schuinte van 3°.

De verdamperversie "PLUS" is geschikt voor vlakke ijspresentaties en is standaard voor alle DIVA- en 
KALEIDO-ijsvitrines. Het schepijs wordt gekoeld met een dubbele luchtstroom, de luchtstroom loopt van voren 
naar achteren. De ijsbakken hebben een schuinte van 11°.

Standard voor de vlakke presentatie

Enkele verdamper met dubbele luchttoevoer met luchtstroom vanuit de voorzijde.

Optie voor hoogtes van 10 tot 15 centimeter

Dubbele verdamper met enkele luchttoevoer met luchtstroom vanuit de achterzijde.

Optie voor hoogtes van 7 tot 8 centimeter

Dubbele verdamper met dubbele luchttoevoer met luchtstroom vanuit de achterzijde.

In de verdamperversie "PLUS 2" kan het schepijs tot een hoogte van 7 tot 8 centimeter worden gevuld - 
vanaf de bovenkant van de ijsbak. Het schepijs wordt gekoeld met een dubbele luchtstroom, de luchtstroom 
loopt van achteren naar voren. De ijsbakken hebben geen schuinte.

De PLUS van de schepijsvitrines DIVA & KALEIDO
Rijkelijk versierd en mooi gepresenteerd ijs ziet er geweldig uit en trekt klanten aan. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het ijs niet uitblijft, heeft ISA 
speciale verdampervariaties ontwikkeld die op professionele wijze hoge tot zeer hoog gevulde bakken koelen dankzij een uitgekiend luchtcirculatie.
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serie DIVA RV 140 centraal gekoeld

Schepijsvitrine serie DIVA RV 140

• stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling en een hermetische compressor
• binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
• CORIAN® aan de buitenkant
• incl. zijgedeeltes in het grijs, werkblad van wit  CORIAN®, aan de kant van de bediening standaard met schuiframen
• energiebesparende led-binnenverlichting, onder de bovenbeglazing aangebracht
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, digitaal display, controlesysteem
• automatische ontdooiing door cyclusomkering binnen zeer korte tijd (5 - 6 min) 

 
Let op: 
wordt zonder frontpaneel geleverd.  
Voorpanelen van CORIAN® zijn als speciale toebehoren in verschillende kleuren leverbaar (zie afbeelding).  
Schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

stekkerklaar, circulatiekoeling, recht glazen opzetelement

serie DIVA RV 140  
kleurvarianten (bij het bestellen van de panelen 

aangeven) voor voorpanelen  
(speciale toebehoren)
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DIVA RV 140-1176 DIVA RV 140-1671 DIVA RV 140-2166 DIVA RV 140-AE 45
stekkerklaar, circulatiekoeling, recht glazen opzetelement

buiten (b x h x d) 1176 x 1103 x 1408 1671 x 1103 x 1408 2166 x 1103 x 1408 1833 x 1103 x 1408
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 2300 W / 230 V 2950 W / 400 V 6300 W / 400 V 2950 W / 400 V
koelvermogen 580 W / VT -35 °C 880 W / VT -35 °C 1150 W / VT -35 °C 880 W / VT -35 °C
koudemiddel R 404A
energieverbruik 25 kWh / 24u 31,5 kWh / 24u 38 kWh / 24u 31,5 kWh / 24u
geluidsniveau 50 dB 52 dB 53,5 dB 52 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht  
bruto / netto 370 kg / 325 kg 460 kg / 385 kg 550 kg / 480 kg 470 kg / 400 kg

GEWICHT

buitenkant CORIAN®
binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 453140010 453140020 453140030 453140040
verkoopprijs € 14.998,00 1 € 8.236,00 € 19.648,00 € 19.713,00

BESTELINFORMATIE

Schepijsvitrine serie DIVA RV 140
stekkerklaar, circulatiekoeling, recht glazen opzetelement

netto inhoud 865 l 1273 l 1680 l 1136 l
bruto inhoud 147 l 216 l 285 l 193 l
capaciteit ijsbakken
(naar keuze)

12 x 5,0 l
8 x 5,0 l (laag)

18 x 5,0 l
12 x 5,0 l (laag)

24 x 5,0 l
16 x 5,0 l (laag)

13 x 5,0 l
9 x 5,0 l (laag)

VARIANTEN code uitvoering Preis in

DIVA RV 140-1176
PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 15.771,00
PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 16.522,00

DIVA RV 140-1671
PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 19.148,00
PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 20.060,00

DIVA RV 140-2166
PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 20.630,00
PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 21.612,00

DIVA RV 140-AE 45
PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 20.698,00
PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 21.684,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-1176, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd 453140960 459,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-1671, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd 453140970 661,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-2166, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd 453140980 916,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-AE 45, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd 453140990 976,00
RVS bak, b x d in mm: 495 x 360 4531390900815 85,00
set RVS bakken (3 + 3), voor DIVA AE 45 4531390900818 205,00
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst 4877025150 39,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst 4877025080 19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst 4877020150 28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst 4877025120 27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 4877020170 31,00
frontpaneel voor DIVA 140-1176 453140900 678,00
frontpaneel voor DIVA 140-1671 453140910 737,00
frontpaneel voor DIVA 140-2166 453140920 791,00
frontpaneel voor DIVA 140-AE 45 453140930 1.017,00
houder voor ijslolly’s, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43 453990000014 48,00
portioneerspoelbak rechts, met waterdouche 4539001920000268 1.149,00
portioneerspoelbak rechts, met kraan 4539001920000267 634,00
wielenset voor model 120 4539001390900813 224,00
wielenset voor model 170 en 220 4539001390900814 224,00
wafelhouder, grijs 453390900802 212,00

13



geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btwNordCap 13/32

Schepijsvitrine serie DIVA RV 140 EXC*

• EXC*-ijsvitrine met circulatiekoeling
• binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
• werkblad van wit CORIAN®
• afgeschuinde presentatieruimte
• zijgedeeltes in het grijs CORIAN®
• aan de kant van de  bediening standaard met schuiframen
• energiebesparende led-binnenverlichting, onder de bovenbeglazing aangebracht
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, digitaal display, controlesysteem
• automatische ontdooiing door cyclusomkering binnen zeer korte tijd (5 - 6 min)
• hermetische compressor 

 
 
Let op: 
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
 
Versie *EXC met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A. 
Het is absoluut vereist een ISA-machineaggregaat te gebruiken. 
 
Belangrijk! De EXC-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasige 
compressor leverbaar (koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V 
nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter. Vanaf een 
leiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasige compressor met een 400 
V-aansluiting nodig. Deze is op aanvraag leverbaar. 
 
*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig. 
 
Wordt zonder frontpaneel geleverd.  
Voorpanelen van CORIAN® zijn als speciale toebehoren in verschillende kleuren leverbaar (zie afbeelding).

EXC*, circulatiekoeling, rechte glazen opbouw

serie DIVA RV 140 centraal gekoeld

serie DIVA RV 140 EXC* 
kleurvarianten (bij het bestellen van de panelen 

aangeven) voor voorpanelen  
(speciale toebehoren)
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DIVA RV 140-1176 EXC DIVA RV 140-1671 EXC DIVA RV 140-2166 EXC DIVA RV 140-AE 45 EXC
EXC*, circulatiekoeling, rechte glazen opbouw

buiten (b x d x h) 1176 x 1103 x 1408 1671 x 1103 x 1408 2166 x 1103 x 1408 1835 x 1103 x 1408
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

koelvermogen 580 W / VT -35 °C 880 W / VT -35 °C 1150 W / VT -35 °C 880 W / VT -35 °C
koudemiddel Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 375 kg / 325 kg 435 kg / 385 kg 530 kg / 480 kg 450 kg / 400 kg

GEWICHT

buitenkant CORIAN®
binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301

BEHUIZING

Schepijsvitrine serie DIVA RV 140 EXC*
EXC*, circulatiekoeling, rechte glazen opbouw

netto inhoud 865 l 1273 l 1680 l 1136 l
bruto inhoud 147 l 216 l 285 l 193 l
capaciteit ijsbakken 
(naar keuze)

12 x 5,00 l
8 x 5,00 l (laag)

18 x 5,00 l
12 x 5,00 l (laag)

24 x 5,00 l
16 x 5,00 l (laag)

13 x 5,00 l
9 x 5,00 l (laag)

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-1176, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd 453140960 459,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-1671, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd 453140970 661,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-2166, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd 453140980 916,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-AE 45, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd 453140990 976,00
RVS bak, b x d in mm: 495 x 360 4531390900815 85,00
set RVS bakken (3 + 3), voor DIVA AE 45 4531390900818 205,00
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst 4877025150 39,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst 4877025080 19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst 4877020150 28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst 4877025120 27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 4877020170 31,00
frontpaneel voor DIVA 140-1176 453140900 678,00
frontpaneel voor DIVA 140-1671 453140910 737,00
frontpaneel voor DIVA 140-2166 453140920 791,00
frontpaneel voor DIVA 140-AE 45 453140930 1.017,00
houder voor ijslolly’s, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43 453990000014 48,00
portioneerspoelbak rechts, met waterdouche 4539001920000268 1.149,00
portioneerspoelbak rechts, met kraan 4539001920000267 634,00
wielenset voor model 120 4539001390900813 224,00
wielenset voor model 170 en 220 4539001390900814 224,00
wafelhouder, grijs 453390900802 212,00

artikelnr. 453140050 453140060 453140070 453140080
verkoopprijs € 13.683,00 € 16.899,00 € 18.308,00 € 18.308,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN Code Uitvoering prijs (€)

DIVA RV 140-1176 EXC

AIR-WATER incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 16.528,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 15.953,00
PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 17.280,00
PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 18.030,00

DIVA RV 140-1671 EXC

AIR-WATER incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 19.749,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 19.173,00
PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 20.661,00
PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 21.573,00

DIVA RV 140-2166 EXC

AIR-WATER incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 21.156,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 20.574,00
PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 22.136,00
PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 23.118,00

DIVA RV 140-AE 45 EXC Varianten AIR-WATER, AIR, PLUS1 en PLUS2 voor DIVA RV 140-AE 45 EXC op aanvraag.
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SCHEPIJSVITRINE KALEIDO

Indelingsmogelijkheden serie KALEIDO met ijsbakken

120 170 220 AE 45

5 l (360 x 165 x 120) 12 18 24 13

5 l laag (360 x 250 x 80) 08 12 12 09

Vetro Nero Rosso Lacca Cinese Pelle di Struzzo Alicrite Colore Bianco

MOGELIJKE FRONTDECORS
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SCHEPIJSVITRINE KALEIDO

Indelingsmogelijkheden serie KALEIDO met ijsbakken

120 170 220 AE 45

5 l (360 x 165 x 120) 12 18 24 13

5 l laag (360 x 250 x 80) 08 12 12 09

Vetro Nero Rosso Lacca Cinese Pelle di Struzzo Alicrite Colore Bianco

MOGELIJKE FRONTDECORS

13
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KALEIDO met frontpaneel „BIANCO“ 
en frontverlichting met wisselende kleuren 

(speciale toebehoren)

serie KALEIDO

 productpresentatie 
maximaal zicht op de met ledlicht helder  

verlichte producten

Schepijsvitrine serie KALEIDO

• stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
• binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
• optimale productpresentatie door de 11° afgeschuinde productpresentatie en het rechthoekig afgeschuinde  

opzetelement van panoramaglas, met RVS kader rondom de beglazing, ijspresentatie aan de kant van de klanten  
afgeschuind, werkblad van wit CORIAN®

• koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
• frontdecors worden niet meegeleverd (zie speciale toebehoren), incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroom-

staal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
• anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, omhoog te klappen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken
• heldere en kostenbesparende led-binnenverlichting die geen warmte afgeeft aan de producten
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, controlesysteem
• automatische ontdooiing door cyclusomkering in zeer korte tijd (5-6 min)
• standaard met een energiebesparend rolgordijn aan de kant van de bediening
• 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar 

 
Let op: schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
De serie KALEIDO is ook met een hoogte van 1170 mm leverbaar.  
Modellen met twee apart te regelen ijscompartimenten zijn op aanvraag leverbaar.

stekkerklaar, incl. zijgedeeltes en zonder frontpaneel

KALEIDO 
H135-120

KALEIDO 
H135-170

KALEIDO 
H135-220

KALEIDO 
H135-AE 45°

bruto inhoud 824 l 1212 l 1600 l 1082 l
netto inhoud 147 l 216 l 285 l 193 l
Inhoud
ijsbakken (naar keuze)

12 x 5,00 l
8 x 5,00 l laag

18 x 5,00 l
12 x 5,00 l laag

24 x 5,00 l
16 x 5,00 l laag

13 x 5,00 l
9 x 5,00 l laag

buiten (b x d x h) 1182 x 1198 x 1362 1667 x 1198 x 1362 2172 x 1198 x 1362 1875 x 1198 x 1362
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1240 W / 230 V 1720 W / 400 V 2700 W / 400 V 1720 W / 400 V
koudemiddel R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse 7 (+35 °C OT en 75% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht netto 346 kg 434 kg 535 kg 425 kg
GEWICHT

binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
BEHUIZING

artikelnr. 453120135999 453170135999 453045117999 453120050117
verkoopprijs € 16.773,00 € 20.350,00 € 22.135,00 € 21.912,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 39.

VARIANTEN code uitvoering
KALEIDO H135-120 PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 17.612,00
KALEIDO H135-120 PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 18.450,00
KALEIDO H135-170 PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 21.367,00
KALEIDO H135-170 PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 22.385,00
KALEIDO H135-220 PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 23.242,00
KALEIDO H135-220 PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 24.349,00
KALEIDO H135-AE 45° PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 22.999,00
KALEIDO H135-AE 45° PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 24.104,00
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Schepijsvitrine serie KALEIDO EXC

• EXC*-ijsvitrine met circulatiekoeling
• presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
• optimale productpresentatie door rechthoekig afgeschuind opzetelement van panoramaglas,  

beglazing met een RVS kader rondom, ijspresentatieruimte aan de kant van de klanten afgeschuind
• werkblad van CORIAN®, wit
• koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
• frontdecors worden niet meegeleverd (zie speciale toebehoren), incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroom-

staal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
• anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, omhoog te klappen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken
• heldere en kostenbesparende led-binnenverlichting die geen warmte afgeeft aan de producten
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, controlesysteem
• automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min)
• standaard met een energiebesparend rolgordijn aan de kant van de bediening
• 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar 

 
Let op: 
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
 
Versie EXC* met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A. Het is absoluut vereist een  
ISA-machine-aggregaat te gebruiken. 
 
Belangrijk! De EXC-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of semi-hermetische compressor 
leverbaar (koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er 
kan gebruikgemaakt worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot max. 20 meter.  
Vanaf een leiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een semi-hermetische  
compressor met een 400 V-aansluiting nodig. Deze is op aanvraag leverbaar. 
 
*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

EXC*, circulatiekoeling met dubbele luchtstroming, rechte beglazing

KALEIDO 
H135-120 EXC

KALEIDO 
H135-170 EXC

KALEIDO 
H135-220 EXC

KALEIDO 
H135-AE 45° EXC

EXC*, incl. zijgedeeltes en zonder frontpaneel

bruto inhoud 824 l 1212 l 1600 l 1082 l
netto inhoud 147 l 216 l 285 l 193 l
capaciteit
ijsbakken (naar keuze)

12 x 5,00 l
8 x 5,00 l laag

18 x 5,00 l
12 x 5,00 l laag

24 x 5,00 l
16 x 5,00 l laag

13 x 5,00 l
9 x 5,00 l laag

buiten (b x d x h) 1182 x 1198 x 1362 1677 x 1198 x 1362 2172 x 1198 x 1362 1875 x 1198 x 1362
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1240 W / 230 V 1720 W / 230 V 2700 W / 230 V 1720 W / 230 V
koudemiddel Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse 7 (+35 °C OT en 75% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht netto 346 kg 434 kg 535 kg 425 kg
GEWICHT

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
Varianten voor de serie KALEIDO EXC op pag. 13 / 55. 

KALEIDO met frontpaneel „BIANCO“ 
en frontverlichting met wisselende kleuren 

(speciale toebehoren)

serie KALEIDO EXC*

productpresentatie 
maximaal zicht op de met ledlicht helder  

verlichte producten

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 39. 

binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
BEHUIZING

artikelnr. 453170117000 453220117000 453045117000 453045135000
verkoopprijs € 15.198,00 € 18.782,00 € 20.346,00 € 20.345,00
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serie KALEIDO

 productpresentatie 
maximaal zicht op de met ledlicht helder  

verlichte producten

Gebaksvitrine serie KALEIDO PASTRY

• stekkerklare gebaksvitrine met circulatiekoeling
• binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
• optimale productpresentatie door rechthoekig afgeschuind opzetelement van panoramaglas,  

beglazing met een RVS kader rondom, 4° afgeschuinde presentatieruimte
• werkblad van CORIAN®, wit
• frontdecors worden niet meegeleverd (zie speciale toebehoren), incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate  

chroom-staal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
• anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, omhoog te klappen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken
• heldere binnenverlichting met chroomkleurige lampafdekking onder de betaalplaat en de bijde niet-gekoelde tussen- 

etages, heldere en kostenbesparende led-binnenverlichting die geen warmte afgeeft aan de producten
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, controlesysteem, full-modus, voor extra koeling van de glazen tussenschappen
• automatische ontdooiing door compressorstop
• 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar 

 
Let op: 
EXC-uitvoering voor aansluiting op een externe koelinstallatie op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

stekkerklaar, circulatiekoeling, gekoeld presentatieoppervlak  
en 2 gekoelde etages, rechte beglazing

KALEIDO PASTRY
H135-120 H135-170 H135-220 H135-AE 45°

stekkerklaar, incl. zijgedeeltes en zonder frontpaneel

bruto inhoud 824 l 1212 l 1600 l 1082 l
netto inhoud 267 l 393 l 518 l 193 l

buiten (b x d x h) 1182 x 1198 x 1362 1677 x 1198 x 1362 2172 x 1198 x 1362 1875 x 1198 x 1362
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1360 W / 230 V 1485 W / 230 V 1610 W / 230 V 1360 W / 230 V
koudemiddel R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht netto 346 kg 434 kg 535 kg 425 kg
GEWICHT

binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
BEHUIZING

artikelnr. 453680100001 453680100003 453680100005 453680100007
verkoopprijs € 10.626,00 € 11.576,00 € 14.872,00 € 13.977,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN
U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 39.
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o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

VARIANTEN VOOR
SERIE KALEIDO EXC code uitvoering prijs (€)

KALEIDO H135-120 EXC AIR incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 18.784,00
KALEIDO H135-120 EXC PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 19.623,00
KALEIDO H135-120 EXC PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 20.461,00
KALEIDO H135-170 EXC AIR incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 22.361,00
KALEIDO H135-170 EXC PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 23.378,00
KALEIDO H135-170 EXC PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 24.396,00
KALEIDO H135-220 EXC AIR incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 24.260,00
KALEIDO H135-220 EXC PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 25.366,00
KALEIDO H135-220 EXC PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 26.473,00
KALEIDO H135-AE 45° EXC AIR incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding 23.924,00
KALEIDO H135-AE 45° EXC PLUS1 PLUS 1 luchtcirculatiesysteem 25.019,00
KALEIDO H135-AE 45° EXC PLUS2 PLUS 2 luchtcirculatiesysteem 26.115,00

SPECIALE TOEBEHOREN
VOOR DE SERIES KALEIDO, KALEIDO EXC EN KALEIDO PASTRY
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ARTIKEL-
NUMMER prijs (€)

RVS ijsbak 10,5 l,
b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst o o o o o o - - - - - - 4877025150 39,00

RVS ijsbak 5,0 l,
b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst o o o o o o - - - - - - 4877020120 19,00

RVS ijsbak 5,0 l,
b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst o o o o o o - - - - - - 4877025080 19,00

RVS ijsbak 6,5 l,
b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst o o o o o o - - - - - - 4877020150 28,00

RVS ijsbak 8,0 l,
b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst o o o o o o - - - - - - 4877025120 27,00

RVS ijsbak 9,0 l,
b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 o o o o o o - - - - - - 4877020170 31,00

frontpaneel Alicrite Colore Bianco 120 o o - - - - o o - - - - 453680100044 680,00
frontpaneel Alicrite Colore Bianco 170 - - o o - - - - o o - - 453680100045 738,00
frontpaneel Alicrite Colore Bianco 220 - - - - o o - - - - o o 453680100046 794,00
frontpaneel Pelle di Struzzo 120 o o - - - - o o - - - - 453680100040 454,00
frontpaneel Pelle di Struzzo 170 - - o o - - - - o o - - 453680100041 512,00
frontpaneel Pelle di Struzzo 220 - - - - o o - - - - o o 453680100042 568,00
frontpaneel Rosso Lacca Cinese 120 o o - - - - o o - - - - 453680100036 340,00
frontpaneel Rosso Lacca Cinese 170 - - o o - - - - o o - - 453680100037 398,00
frontpaneel Rosso Lacca Cinese 220 - - - - o o - - - - o o 453680100038 454,00
frontpaneel Vetro Nero 120 o o - - - - o o - - - - 453680100032 340,00
frontpaneel Vetro Nero 170 - - o o - - - - o o - - 453680100033 398,00
frontpaneel Vetro Nero 220 - - - - o o - - - - o o 453680100034 454,00
led-bodemverlichting 120 o o - - - - - - - - - - 453680100028 512,00
led-bodemverlichting 170 - - o o - - - - o o - - 453680100029 693,00
led-bodemverlichting 220 - - - - o o - - - - o o 453680100030 885,00
Lichtpaneel voorkant 120, met wisselende kleuren o o - - - - o o - - - - 453680100024 512,00
Lichtpaneel voorkant 170, met wisselende kleuren - - o o - - - - o o - - 453680100025 738,00
Lichtpaneel voorkant 220, met wisselende kleuren - - - - o o - - - - o o 453680100026 1.020,00
papierhouder voor gebaksvitrine - - - - - - o o o o o o 4539001390900817 63,00
portioneerspoelbak rechts met waterdouche o o o o o o - - - - - - 4539001920000268 1.149,00
portioneerspoelbak rechts met waterkraan o o o o o o - - - - - - 4539001920000267 634,00
set wielen model 120 o o - - - - o o - - - - 4539001390900813 224,00
set wielen model 170 en 220 - - o o o o - - o o o o 4539001390900814 224,00
wafelhouder o o o o o o - - - - - - 4539001390900802 216,00

13



geldig vanaf 1-3-2018Alle prijzen excl. btw

SHOW UW IJS!

SERIE SUPERSHOW MY2016

SERIE 3D SHOW
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DE MOGELIJKHEDEN

Indelingsmogelijkheden serie 3D SHOW met ijsbakken

H135-120 H135-155 H135-170 H135-190 H135-220
5 l 
(360 x 165 x 120)

12 16
18

20 24

5 l laag 
(360 x 250 x 80) 08 10 12 12 16

MOGELIJKE KLEURVARIANTEN VOOR DE FRONTPANELEN VAN BEIDE SERIES 

ROSSO (Chinese lak) WENGE

Indelingsmogelijkheden serie SUPERSHOW MY2016 met ijsbakken

H135-120 H135-155 H135-170 H135-190 H135-220
5 l 
(360 x 165 x 120)

12 16
18

20 24

5 l laag 
(360 x 250 x 80) 08 10 12 12 16

ACCIAIO INOX (RVS) 
standaard uitvoering

SHOW UW IJS!

SERIE SUPERSHOW MY2016

SERIE 3D SHOW
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Schepijsvitrine serie SUPERSHOW MY2016

• stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
• binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301 
• koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
• buitenkant: onderbouw met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006,  

incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
• anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken, 

standaard met plexiglas schuiframen aan de kant van de bediening
• heldere binnenverlichting met een chroomkleurige lampafdekking
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, controlesysteem
• automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min), 

automatische dooiwaterverdamping met heet gas
• werkblad en presentatieoppervlak van gemakkelijk schoon te maken chroomstaal
• 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar
• allerlei decormogelijkheden 

 
Let op: 
schepijs moet ‘s nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd, 
zie speciale toebehoren

stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

SUPERSHOW MY2016
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SUPERSHOW MY2016 
H135-120

SUPERSHOW MY2016 
H135-155

SUPERSHOW MY2016 
H135-170

SUPERSHOW MY2016 
H135-190

SUPERSHOW MY2016 
H135-220

stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

buiten (b x d x h) 1190 x 1105 x 1350 1520 x 1105 x 1350 1685 x 1105 x 1350 1850 x 1105 x 1350 2180 x 1105 x 1350
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 3260 W / 400 V 3870 W / 400 V 4250 W / 400 V 4600 W / 400 V 5040 W / 400 V
koelvermogen 1740 W / VT -37 °C 2470 W / VT -37 °C 2780 W / VT -37 °C 3600 W / VT -37 °C 3950 W / VT -37 °C
koudemiddel R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 364 kg / 331 kg 429 kg / 390 kg 461 kg / 419 kg 499 kg / 454 kg 572 kg / 520 kg

GEWICHT

binnenkant binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301
BEHUIZING

Schepijsvitrine serie SUPERSHOW MY2016
stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

bruto inhoud 824 l 1083 l 1212 l 1341 l 1600 l
netto inhoud 147 l 193 l 216 l 239 l 285 l
capaciteit ijsbakken 
(naar keuze)

12 x 5,00 l
8 x 5,00 l (laag)

16 x 5,00 l
10 x 5,00 l (laag)

18 x 5,00 l
12 x 5,00 l (laag)

20 x 5,00 l
12 x 5,00 l (laag)

24 x 5,00 l
16 x 5,00 l (laag)

artikelnr. 453100135120 453100135155 453100135170 453100135190 453100135220
verkoopprijs € 16.796,00 € 19.598,00 € 20.689,00 € 21.400,00 € 22.138,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bordjes voor de verschillende ijssoorten (12 stuks) 453400000001 52,00
frontpaneel INOX voor model 120 453375120888 541,00
frontpaneel INOX voor model 155 453375155888 674,00
frontpaneel INOX voor model 170 453375170888 842,00
frontpaneel INOX voor model 190 453375190888 1.083,00
frontpaneel INOX voor model 220 453375220888 1.202,00
frontpaneel ROSSO voor model 120 453375120887 481,00
frontpaneel ROSSO voor model 155 453375155887 614,00
frontpaneel ROSSO voor model 170 453375170887 782,00
frontpaneel ROSSO voor model 190 453375190887 1.024,00
frontpaneel ROSSO voor model 220 453375220887 1.142,00
frontpaneel WENGE voor model 120 453375120889 841,00
frontpaneel WENGE voor model 155 453375155889 1.083,00
frontpaneel WENGE voor model 170 453375170889 1.324,00
frontpaneel WENGE voor model 190 453375190889 1.563,00
frontpaneel WENGE voor model 220 453375220889 1.742,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, b x d x h in mm: 165 x 360 x 120 453991000006 30,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, b x d x h in mm: 250 x 360 x 80 453991000007 30,00
portioneerspoelbak met douche en wateraansluiting 453920000268 1.134,00
portioneerspoelbak met wateraansluiting 453920000267 627,00
wielenset 453991999700 420,00
wafelhouder, grijs 453390900802 212,00
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• EXC* -ijsvitrine met circulatiekoeling
• binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301 
• koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
• buitenkant: onderbouw met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006,  

incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
• anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken, 

standaard met plexiglas schuiframen aan de kant van de bediening
• heldere binnenverlichting met een chroomkleurige lampafdekking
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, controlesysteem
• automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min), 

automatische dooiwaterverdamping met heet gas
• werkblad en presentatieoppervlak van gemakkelijk schoon te maken chroomstaal
• 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar
• allerlei decormogelijkheden 

 
Let op: 
schepijs moet ‘s nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
 
Versie centraal gekoeld met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A. 
Het is absoluut vereist een ISA-machineaggregaat te gebruiken. 
 
Belangrijk!  
De centraal gekoelde versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasen-compressor leverbaar 
(koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruik-
gemaakt worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter. Vanaf een leiding van meer dan 20 
meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasen-compressor (400 V-aansluiting) nodig. Deze is op 
aanvraag leverbaar. 
 
Voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd, 
zie speciale toebehoren. 
 
*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

EXC*,incl. zijdelen en zonder frontpaneel

SUPERSHOW MY2016 EXC

Schepijsvitrine serie SUPERSHOW MY2016 EXC
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SUPERSHOW MY2016 
H135-120-EXC

SUPERSHOW MY2016 
H135-155-EXC

SUPERSHOW MY2016 
H135-170-EXC

SUPERSHOW MY2016 
H135-190-EXC

SUPERSHOW MY2016 
H135-220-EXC

centraal gekoeld, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

buiten (b x d x h) 1190 x 1105 x 1350 1520 x 1105 x 1350 1685 x 1105 x 1350 1850 x 1105 x 1350 2180 x 1105 x 1350
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

koelvermogen 1740 W / VT -37 °C 2470 W / VT -37 °C 2780 W / VT -37 °C 3600 W / VT -37 °C 3950 W / VT -37 °C
koudemiddel Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto 364 kg / 331 kg 429 kg / 390 kg 461 kg / 419 kg 499 kg / 454 kg 572 kg / 520 kg

GEWICHT

binnenkant binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301
BEHUIZING

EXC*, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

bruto inhoud 824 l 1083 l 1212 l 1341 l 1600 l
netto inhoud 147 l 193 l 216 l 239 l 285 l
capaciteit ijsbakken 
(naar keuze)

12 x 5,00 l
8 x 5,00 l (laag)

16 x 5,00 l
10 x 5,00 l (laag)

18 x 5,00 l
12 x 5,00 l (laag)

20 x 5,00 l
12 x 5,00 l (laag)

24 x 5,00 l
16 x 5,00 l (laag)

Schepijsvitrine serie SUPERSHOW MY2016 EXC

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

SUPERSHOW MY2016 H135-120-EXC
AIR-WATER incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 19.428,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 18.917,00

SUPERSHOW MY2016 H135-155-EXC
AIR-WATER incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 22.499,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 21.857,00

SUPERSHOW MY2016 H135-170-EXC
AIR-WATER incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 23.482,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 22.841,00

SUPERSHOW MY2016 H135-190-EXC
AIR-WATER incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 24.470,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 23.843,00

SUPERSHOW MY2016 H135-220-EXC
AIR-WATER incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 25.207,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 24.580,00

artikelnr. 453200135120 453200135155 453200135170 453200135190 453200135220
verkoopprijs € 15.488,00 €18.299,00 € 19.282,00 € 19.857,00 € 20.585,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bordjes voor de verschillende ijssoorten (12 stuks) 453400000001 52,00
frontpaneel INOX voor model 120 453375120888 541,00
frontpaneel INOX voor model 155 453375155888 674,00
frontpaneel INOX voor model 170 453375170888 842,00
frontpaneel INOX voor model 190 453375190888 1.083,00
frontpaneel INOX voor model 220 453375220888 1.202,00
frontpaneel ROSSO voor model 120 453375120887 481,00
frontpaneel ROSSO voor model 155 453375155887 614,00
frontpaneel ROSSO voor model 170 453375170887 782,00
frontpaneel ROSSO voor model 190 453375190887 1.024,00
frontpaneel ROSSO voor model 220 453375220887 1.142,00
frontpaneel WENGE voor model 120 453375120889 841,00
frontpaneel WENGE voor model 155 453375155889 1.083,00
frontpaneel WENGE voor model 170 453375170889 1.324,00
frontpaneel WENGE voor model 190 453375190889 1.563,00
frontpaneel WENGE voor model 220 453375220889 1.742,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, voor derie SUPERSHOW MY2016 rn 3D SHOW, b x d x h in mm: 165 x 360 x 120 453991000006 30,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, voor derie SUPERSHOW MY2016 rn 3D SHOW, b x d x h in mm: 250 x 360 x 80 453991000007 30,00
portioneerspoelbak met douche en wateraansluiting 453920000268 1.134,00
portioneerspoelbak met wateraansluiting 453920000267 627,00
wielenset 453991999700 420,00
wafelhouder, grijs 453390900802 212,00
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Schepijsvitrine serie 3D SHOW

• stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
• binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301 
• koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
• buitenkant: onderbouw met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006,  

incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look, kleur Acciaio Inox
• anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken, 

standaard met plexiglas schuiframen aan de kant van de bediening
• energiebesparende led-binnenverlichting, in de presentatieruimte onder de ijsbakken aangebracht
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, controlesysteem
• automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min), 

automatische dooiwaterverdamping met heet gas
• werkblad van CORIAN®, kleur GLACIER WHITE (wit)
• 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar
• allerlei decormogelijkheden 

 
Let op: 
schepijs moet ‘s nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd, zie speciale toebehoren 
 
De modellen uit de serie 3D SHOW zijn zowel in afwijkende hoogte (h in mm: 1170) als ook met alternatief  
koudemiddel (CO2: R744) op aanvraag tegen meerprijs leverbaar. 

stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

serie 3D SHOW

• 
• heldere binnenverlichting met een chroomkleurige lampafdekking
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, controlesysteem
• automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min), 

automatische dooiwaterverdamping met heet gas
• werkblad en presentatieoppervlak van gemakkelijk schoon te maken chroomstaal
• 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar
• allerlei decormogelijkhede 

 
Let op: 
schepijs moet ‘s nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd, 
zie speciale toebehoren
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3D SHOW H135-120 3D SHOW H135-155 3D SHOW H135-170 3D SHOW H135-190 3D SHOW H135-220
stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

buiten (b x d x h) 1172 x 1104 x 1350 1502 x 1104 x 1350 1667 x 1104 x 1350 1832 x 1104 x 1350 2162 x 1104 x 1350
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 3260 W / 400 V 3870 W / 400 V 4250 W / 400 V 4600 W / 400 V 5040 W / 400 V
koelvermogen 1740 W / VT -37 °C 2470 W / VT -37 °C 2780 W / VT -37 °C 3600 W / VT -37 °C 3950 W / VT -37 °C
koudemiddel R 404A

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht Netto 340 kg 400 kg 435 kg 470 kg 535 kg
GEWICHT

innen binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301
BEHUIZING

Schepijsvitrine serie 3D SHOW
stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

bruto inhoud 824 l 1083 l 1212 l 1341 l 1600 l
netto inhoud 147 l 193 l 216 l 239 l 285 l
capaciteit ijsbakken 
(naar keuze)

12 x 5,00 l
8 x 5,00 l (laag)

16 x 5,00 l
10 x 5,00 l (laag)

18 x 5,00 l
12 x 5,00 l (laag)

20 x 5,00 l
12 x 5,00 l (laag)

24 x 5,00 l
16 x 5,00 l (laag)

artikelnr. 453300135120 453300135155 453300135170 453300135190 453300135220
verkoopprijs € 17.637,00 € 20.587,00 € 21.724,00 € 22.469,00 € 23.244,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bordjes voor de verschillende ijssoorten (12 stuks) 453400000001 52,00
frontpaneel INOX voor model 120 453375120888 542,00
frontpaneel INOX voor model 155 453375155888 674,00
frontpaneel INOX voor model 170 453375170888 842,00
frontpaneel INOX voor model 190 453375190888 1.083,00
frontpaneel INOX voor model 220 453375220888 1.203,00
frontpaneel ROSSO voor model 120 453375120887 482,00
frontpaneel ROSSO voor model 155 453375155887 614,00
frontpaneel ROSSO voor model 170 453375170887 782,00
frontpaneel ROSSO voor model 190 453375190887 1.024,00
frontpaneel ROSSO voor model 220 453375220887 1.143,00
frontpaneel WENGE voor model 120 453375120889 842,00
frontpaneel WENGE voor model 155 453375155889 1.083,00
frontpaneel WENGE voor model 170 453375170889 1.324,00
frontpaneel WENGE voor model 190 453375190889 1.563,00
frontpaneel WENGE voor model 220 453375220889 1.744,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, voor derie SUPERSHOW MY2016 rn 3D SHOW, b x d x h in mm: 165 x 360 x 120 453991000006 30,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, voor derie SUPERSHOW MY2016 rn 3D SHOW, b x d x h in mm: 250 x 360 x 80 453991000007 30,00
portioneerspoelbak met douche en wateraansluiting 453920000268 1.134,00
portioneerspoelbak met wateraansluiting 453920000267 627,00
wafelhouder, grijs 453390900802 212,00
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Schepijsvitrine serie 3D SHOW EXC

• EXC*-ijsvitrine met circulatiekoeling
• binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301 
• koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
• buitenkant: onderbouw met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006,  

incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look, kleur Acciaio Inox
• anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken, 

standaard met plexiglas schuiframen aan de kant van de bediening
• energiebesparende led-binnenverlichting, in de presentatieruimte onder de ijsbakken aangebracht
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, controlesysteem
• automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min), 

automatische dooiwaterverdamping met heet gas
• werkblad van CORIAN®, kleur GLACIER WHITE (wit)
• 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar
• allerlei decormogelijkheden 

 
Let op: 
schepijs moet ‘s nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld. 
 
Versie EXC* met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A. 
Het is absoluut vereist een ISA-machineaggregaat te gebruiken. 
 
Belangrijk!  
De EXC* versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasen-compressor leverbaar (koeling: 
lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt 
worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter. Vanaf een leiding van meer dan 20 meter 
resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasen-compressor (400 V-aansluiting) nodig. Deze is op 
aanvraag leverbaar. 
 
*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig. 
 
voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd, 
zie speciale toebehoren. 
De modellen uit de serie 3D SHOW zijn zowel in afwijkende hoogte (h in mm: 1170) als ook met alternatief koudemid-
del (CO2: R744) op aanvraag tegen meerprijs leverbaar. 

EXC*, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

Serie 3D SHOW
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3D SHOW 
H135-120-EXC

3D SHOW
H135-155-EXC

3D SHOW 
H135-170-EXC

3D SHOW 
H135-190-EXC

3D SHOW 
H135-220-EXC

EXC*, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

buiten (b x d x h) 1172 x 1104 x 1350 1502 x 1104 x 1350 1667 x 1104 x 1350 1832 x 1104 x 1350 2162 x 1104 x 1350
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

koelvermogen 1740 W / VT -37 °C 2470 W / VT -37 °C 2780 W / VT -37 °C 3600 W / VT -37 °C 3950 W / VT -37 °C
koudemiddel Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

innen binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301
BEHUIZING

Schepijsvitrine serie SHOW EXC
EXC*, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

bruto inhoud 824 l 1083 l 1212 l 1341 l 1600 l
netto inhoud 147 l 193 l 216 l 239 l 285 l
capaciteit ijsbakken 
(naar keuze)

12 x 5,00 l
8 x 5,00 l (laag)

16 x 5,00 l
10 x 5,00 l (laag)

18 x 5,00 l
12 x 5,00 l (laag)

20 x 5,00 l
12 x 5,00 l (laag)

24 x 5,00 l
16 x 5,00 l (laag)

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)

3D SHOW H135-120-EXC
AIR-WATER incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 20.400,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 19.588,00

3D SHOW H135-155-EXC
AIR-WATER incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 23.623,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 22.950,00

3D SHOW H135-170-EXC
AIR-WATER incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 24.656,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 23.983,00

3D SHOW H135-190-EXC
AIR-WATER incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 25.693,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 25.036,00

3D SHOW H135-220-EXC
AIR-WATER incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 26.462,00
AIR incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding 25.810,00

artikelnr. 453400135120 453400135155 453400135170 453400135190 453400135220
verkoopprijs € 16.262,00 € 19.214,00 € 20.241,00 € 20.850,00 € 21.624,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
bordjes voor de verschillende ijssoorten (12 stuks) 453400000001 52,00
frontpaneel INOX voor model 120 453475120888 542,00
frontpaneel INOX voor model 155 453475155888 674,00
frontpaneel INOX voor model 170 453475170888 842,00
frontpaneel INOX voor model 190 453475190888 1.083,00
frontpaneel INOX voor model 220 453475220888 1.203,00
frontpaneel ROSSO voor model 120 453475120887 482,00
frontpaneel ROSSO voor model 155 453475155887 614,00
frontpaneel ROSSO voor model 170 453475170887 782,00
frontpaneel ROSSO voor model 190 453475190887 1.024,00
frontpaneel ROSSO voor model 220 453475220887 1.143,00
frontpaneel WENGE voor model 120 453475120889 842,00
frontpaneel WENGE voor model 155 453475155889 1.083,00
frontpaneel WENGE voor model 170 453475170889 1.324,00
frontpaneel WENGE voor model 190 453475190889 1.563,00
frontpaneel WENGE voor model 220 453475220889 1.744,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, b x d x h in mm: 165 x 360 x 120 453991000006 30,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, b x d x h in mm: 250 x 360 x 80 453991000007 30,00
portioneerspoelbak met douche en wateraansluiting 453920000268 1.134,00
portioneerspoelbak met wateraansluiting 453920000267 627,00
wielenset 453991999700 420,00
wafelhouder, grijs 453390900802 212,00
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ONESHOW STAND-ALONE

Schepijsvitrine serie ONESHOW

• stekkerklare schepijsvitrine met circulatiekoeling 
• geschikt voor het koelen en presenteren van ijs
• binnenkuip van RVS 1.4301 
• buitenkant: MDF
• 2 afzonderlijk regelbare compartimenten
• anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen 
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• led-binnenverlichting, onder het werkblad en aan de voorkant
• aan de kant van de bediening, 2 apart instelbare elektronische besturingen voor 2 aparte hermetische compressoren
• automatische tijdgestuurde ontdooiing en automatische dooiwaterverdamping met heet gas 

 
Let op: 
De vitrine is ook als PASTRY-versie voor het koelen van gebak verkrijgbaar voor dezelfde prijs. 
De serie ONESHOW is op aanvraag leverbaar in de versies BASE REGULAR, BASE LARGE, FREE REGULAR als ook FREE 
LARGE. 
Tegen meerprijs (speciale toebehoren) is het mogelijk om te upgraden naar een TB / TN-versie, waardoor gelijktijdig 
koelen van cakes en ijs mogelijk is.

stekkerklaar, met circulatiekoeling

ONESHOW BUILT-IN - Toepassingsvoorbeeld met buitenbekleding

Serie ONESHOW
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ONESHOW STAND-ALONE ONESHOW BUILT-IN REGULAR ONESHOW BUILT-IN LARGE
stekkerklaar, met circulatiekoeling

buiten (b x d x h) 3420 x 740 x 960 1200 x 740 x 960 1705 x 740 x 960
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 2000 W / 230 V 1000 W / 230 V 1650 W / 230 V
koelvermogen 1740 W / VT -35 °C 870 W / VT -35 °C 1300 W / VT -35 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 1000 g
energieverbruik 37,8 kWh / 24u 18,9 kWh / 24u 30,5 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -16 tot -14 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUUR

gewicht bruto / netto 450 kg / 410 kg 250 kg / 210 kg 320 kg / 280 kg
GEWICHT

buitenkant MDF
binnenkant binnenkuip RVS

BEHUIZING

Schepijsvitrine serie ONESHOW
stekkerklaar, met circulatiekoeling

netto inhoud 138 l 69 l 102 l
capaciteit ijsbakken  
(naar keuze)

20 x 3,50 l
12 x 5,0 l (laag)

6 x 3,50 l
9 x 5,0 l (laag)

16 x 3,50 l
9 x 5,0 l (laag)

ONESHOW BASE LARGE (op aanvraag verkrijgbaar)

artikelnr. 453520960342 453500960120 453500960170
Verkaufspreis € 14.126,00 € 6.684,00 € 7.653,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. Preis in
ONESHOW TB / TN, meerprijs voor wisselbare temperatuurbereiken (koelen / vriezen) 453500960001 484,00
STAND-ALONE CORIAN, meerprijs voor buitenbekleding, 
voor ONESHOW FREE en BASE REGULAR, in verschillende kleuren verkrijgbaar, neem contact met ons op. 453520960020 1.938,00

STAND-ALONE FENIX, meerprijs voor buitenbekleding, 
voor ONESHOW FREE en BASE REGULAR, in verschillende kleuren verkrijgbaar, neem contact met ons op. 453520960030 1.938,00

STAND-ALONE WOOD, meerprijs voor buitenbekleding, 
voor ONESHOW FREE en BASE REGULAR, in verschillende kleuren verkrijgbaar, neem contact met ons op. 453520960010 1.259,00
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PastrySUPERSHOW 
incl. zijgedeeltes met een 

gepoedercoate chroomstaal-look

Gebaksvitrine serie PastrySUPERSHOW

• stekkerklare of EXC*-gebaksvitrine met circulatiekoeling
• werkblad en presentatieoppervlak van gemakkelijk schoon te maken chroomstaal
• binnenkant: binnenkuip van RVS 1.4301
• buitenkant: onderbouw met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006,  

incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
• voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd, zie speciale toebehoren.
• anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken, 

standaard met plexiglas schuiframen aan de kant van de bediening, heldere binnenverlichting met chroomkleurige  
lampafdekking onder de betaalplaat en de bijde niet-gekoelde tussenetages

• energiebesparende isolatie, 50 mm
• met elektronische besturing aan de kant van de bediening, digitaal temperatuurdisplay bij de producten
• automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping met heet gas
• 45° buitenhoek op aanvraag leverbaar 

 
Let op: 
versie EXC* met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A.  
Het is absoluut vereist een ISA-machineaggregaat te gebruiken. 
Belangrijk! De EXC*-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of semi-hermetische compressor 
leverbaar (koeling: lucht). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt 
worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot max. 20 meter.  Vanaf een leiding van meer dan 20 meter resp. als 
de leiding niet lineair is aangelegd, is een semi-hermetische compressor met een 400 V-aansluiting nodig. Deze is op 
aanvraag leverbaar. 
*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

stekkerklaar of EXC*, circulatiekoeling, gekoeld presentatieoppervlak en 
2 niet-gekoelde etages, rechte beglazing

PASTRYSUPERSHOW
SUPERSHOW  H135-170  H135-220  H135-120-

EXC
 H135-170-

EXC
 H135-220-

EXC

stekkerklaar, incl. zijpanelen
en zonder frontpaneel

EXC*, incl. zijpanelen
en zonder frontpaneel

buiten (b x d) 1189 x 1105 1684 x 1105 2179 x 1105 1189 x 1105 1684 x 1105 2179 x 1105 
buiten (h) 1350

AFMETINGEN (MM)

aansluitwaarde 750 W / 
230 V

1010 W / 
230 V

1500 W / 
230 V

koelvermogen 1940 W / 
VT -37 °C

3020 W / 
VT -37 °C

4260 W / 
VT -37 °C

koudemiddel R 404A Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik +1 tot +10 °C bij 25 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht 
bruto / netto

331 kg / 
298 kg

390 kg / 
351 kg

419 kg / 
377 kg

331 kg / 
298 kg

390 kg / 
351 kg

419 kg / 
377 kg

GEWICHT

buitenkant RVS effectlak RAL 9006
binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 453375135120 453375135170 453375135220 453275135120 453275135170 453275135220
verkoopprijs € 10.398,00 € 11.350,00 € 14.693,00 € 10.158,00 € 11.116,00 € 14.447,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
PastrySUPERSHOW H135-120-EXC AIR

incl. luchtgekoelde, hermetische machine
tot 20 m leiding

10.654,00
PastrySUPERSHOW H135-170-EXC AIR 11.567,00
PastrySUPERSHOW H135-220-EXC AIR 15.296,00

ongekoeld

ongekoeld

SPECIALE TOEBEHOREN artikel-nr. prijs (€)
frontpaneel INOX voor model 120 453275120888 542,00
frontpaneel INOX voor model 170 453275170888 839,00
frontpaneel INOX voor model 220 453275220888 1.197,00
frontpaneel ROSSO voor model 120 453275120887 482,00
frontpaneel ROSSO voor model 170 453275170887 779,00
frontpaneel ROSSO voor model 220 453275220887 1.137,00
frontpaneel WENGE voor model 120 453275120889 842,00
frontpaneel WENGE voor model 170 453275170889 1.319,00
frontpaneel WENGE voor model 220 453275220889 1.740,00
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GELATISSIMO 4

GELATISSIMO 4

GELATISSIMO 4

Vriesbak voor schepijs GELATISSIMO 4

• stekkerklare inbouw-vriesbak met circulatiekoeling
• buitenkant RVS 1.4301
• gemakkelijk van bijde kanten toegankelijk
• anticondensbescherming van plexiglas
• elektronische besturing, digitale temperatuurweergave
automatische dooiwaterverdamping, ontdooiing met heet gas 
 
Let op:
schepijs moet ‘s nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

stekkerklaar, met een opzetelement van plexiglas

GELATISSIMO 4
stekkerklaar, met een opzetelement van plexiglas

capaciteit ijsbakken (naar keuze) 4 x 5,0 l ijsbak
4 x 6,5 l ijsbak

buiten (b x d x h) 945 x 580 x 820
invoeruitsparing (b x d) 900 x 540

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 400 W / 230 V
koelvermogen 1050 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A
energieverbruik 6,34 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -12 tot -14 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 3 (+25 °C OT en 60% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 83 kg / 58 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
BEHUIZING

artikelnr. 4551505
verkoopprijs € 3.259,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikel-nr. prijs (€)
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst 4877025150 39,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst 4877025080 19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst 4877020150 28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst 4877025120 27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 4877020170 31,00
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PANAVISION

panoramavriesvitrine PANAVISION

• stekkerklare panoramavriesvitrine met circulatiekoeling 
• voor het professioneel koelen van ijstaarten en diepgevroren desserts
• met draaideuren aan de kant van de bediening
• anticondensbeglazing rondom
• energiebesparende isolatie, 40 mm
• led-binnenverlichting
• elektronische besturingen
• 2 presentatieoppervlaktes
• automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping met heet gas
• hermetische compressor 

stekkerklaar, circulatiekoeling, met anticondensbeglazing, draaideuren aan de kant van de bediening

PANAVISION
stekkerklaar, circulatiekoeling, met anticondensbeglazing,  

draaideuren aan de kant van de bediening

bruto inhoud 630 l
netto inhoud 210 l

buiten (b x d x h) 1260 x 860 x 1350
invoeruitsparing (b x d) 1260 x 860 x 1350

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 2200 W / 400 V
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 2 x 510 g
energieverbruik 39,9 kWh / 24u

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -18 °C bij 35 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse 7 (+35 °C OT en 75% RV)

TEMPERATUUR

gewicht bruto / netto 320 kg / 300 kg
GEWICHT

artikelnr. 453PNV0012600L
verkoopprijs € 7.568,00

BESTELLINFOS

SPECIALE TOEBEHOREN artikel-nr. prijs (€)
houder voor ijslolly’s, voor PANAVISION, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43 4539001990000014 48,00
houder voor cupcakes 35 x 35, voor PANAVISION, b x d x h in mm: 420 x 140 x 30 4539001990000016 49,00
houder voor cupcakes 45 x 45, voor PANAVISION, b x d x h in mm: 420 x 140 x 30 4539001990000015 49,00
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RVS ijsbakken 4,7 l

RVS ijsbak

RVS IJSBAK
 4,7 L  5,0 L  5,0 L  6,5 L

b x d x h in mm: 
265 x 160 x 170,
zijdemat gepolijst

b x d x h in mm: 
360 x 165 x 120, 
zijdemat gepolijst

b x d x h in mm: 
360 x 250 x 80, 

zijdemat gepolijst

b x d x h in mm: 
360 x 165 x 150, 
zijdemat gepolijst

bruto inhoud 4,75 l 5 l 5 l 7 l

buiten (b x d x h) 260 x 160 x 170 360 x 250 x 80 360 x 165 x 120 360 x 165 x 150
binnen (b x d) 235 x 135 332 x 227 330 x 140 330 x 140

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

buitenkant RVS 1.4301 RVS 1.4301 RVS 1.4301 RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301 RVS 1.4301 RVS 1.4301 RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 4877130170 4877020120 4877025080 4877020150
verkoopprijs € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 28,00

BESTELINFORMATIE

RVS IJSBAK
8,00 L 9,00 L 10,50 L

b x d x h in mm: 
360 x 250 x 120, 
zijdemat gepolijst

b x d x h in mm: 
360 x 165 x 170,
zijdemat gepolijst

b x d x h in mm: 
360 x 250 x 150, 
zijdemat gepolijst

bruto inhoud 8,0 l 9,0 l 10,5 l

buiten (b x d x h) 360 x 250 x 120 360 x 165 x 180 360 x 250 x 150
AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

buitenkant RVS 1.4301 RVS 1.4301 RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301 RVS 1.4301 RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 4877025120 4877020170 4877025150
verkoopprijs € 27,00 € 31,00 € 39,00

BESTELINFORMATIE
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portioneerspoelbak type 54

portioneerspoelbak type 5416

Portioneerspoelbak serie 54

• RVS inbouw-portioneerspoelbak met een regelbare waterdoorstroming (type 54) of met een portioneerdouche (type 5416)
• incl. standbuis en een kloprand van robuuste kunststof
• type 54: watertoevoer ø 8 mm koperen buis met een klemkoppeling
• type 5416: watertoevoer 3/8 inch binnendraad aan de kogelafsluiter, incl. waterafvoer en kogelafsluiter
• waterafvoer via 3/4 inch slang of vaatwasserafvoerslang 

 
Let op: er moet ter plekke een waterslot conform DVGW worden aangebracht. 

RVS, geschikt voor inbouw, afhankelijk van het model met een regelbare waterdoorstroming of met 
een portioneerdouche en waterafvoer

PORTIONEERSPOEL-
BAK TYPE 54

PORTIONEERSPOEL-
BAK TYPE 5416

SPONSHOUDER

RVS, geschikt voor inbouw, 
met regelbare 

waterdoorstroming

RVS, geschikt voor inbouw, 
met spoeldouche en 

waterafvoer

voor portioneerspoelbak 
type 54 en type 5416

buiten (b x d x h) 270 x 110 x 115 270 x 110 x 115
invoeruitsparing (b x d) 253 x 94 253 x 94

AFMETINGEN (MM)

gewicht bruto / netto 0,8 kg / 0,8 kg 1,4 kg / 1,2 kg
GEWICHT

artikelnr. 48812754 4881275416 48812751
verkoopprijs € 114,00 € 271,00 € 23,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416
voor type MILLENNIUM 48812703 68,00

RVS houder, voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416  
voor type ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA 48812702 60,00

EHS 808 EHS 4 EHS 8 EHS 9 EHS 12
uitneembare 
kruimelplaat, 
aantal gaten 

8 x Ø in mm: 26,
 3 x Ø in mm: 31,

oppervlak b x d x h in mm: 
240 x 120 x 480

4 
hoorntjes- 
houders 

oppervlak  
b x d x h in mm: 
135 x 135 x 500

8 
hoorntjes- 
houders 

oppervlak 
b x d x h in mm: 
250 x 130 x 500

9 
hoorntjes- 
houders 

oppervlak 
b x d x h in mm: 
200 x 200 x 500

12 
hoorntjes- 
houders 

oppervlak 
b x d x h in mm: 
260 x 200 x 600

incl. wandbevestiging 
van RVS 18/10 vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10

RVS houder voor portioneerspoelbak  
type 54 en 5416
(spoelbak niet meegeleverd)

sponshouder voor portioneerspoelbak 
type 54 en type 5416

EHS 808

model EHS 4 model EHS 8 model EHS 9 model EHS 12toepassingsvoorbeeld

IJshoornhouder serie EHS

artikelnr. 488127808 488127204 488127208 488127209 488127212
verkoopprijs € 165,00 € 188,00 € 253,00 € 275,00 € 345,00

BESTELINFORMATIE
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LF 720 W

Horeca vrieskast LF 720 W

• horeca vrieskast/ijsbewaarkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
• binnenkant RVS
• dichte deur, greepopening, de deur staat vanaf 100° vast, zelfsluitend,  

deurdraairichting rechts,op aanvraag af fabriek aanpasbaar, het magneetrubber is zonder gereedschap te verwisselen
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
• elektronische besturing, digitaal display
• handmatige ontdooiing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• standaard met E-vormige draagrails om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te bevestigen
• met afvoer in de bodem aan de binnenkant
• standaard met 5 draagroosters, voor GN 2/1, gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650
• 4 stelvoeten 

met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 ijsbakken van 5 liter elk

LF 720 W
met circulatiekoeling, voor GN 2/1, 

geschikt voor ca. 40 ijsbakken van 5 liter elk

netto inhoud 475 l
Inhoud (naar keuze) tot 40 x 5,0 l ijsbakken

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 472 W / 230 V
koelvermogen 453 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 400 g
energieverbruik 3194 kWh / jaar
energieklasse E

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -20 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 151 kg / 140 kg
GEWICHT

buitenkant slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant Roestvrij staal

BEHUIZING

artikelnr. 46711226611-0-0-0
verkoopprijs € 1.933,00

BESTELINFORMATIE

buiten (b x d x h) 720 x 860 x 1990
binnen (b x d x h) 560 x 678 x 1430
diepte als de deur geopend is 1525

AFMETINGEN (MM)

LF 720 W

SPECIALE TOEBEHOREN artikel-nr. prijs (€)
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst 4877025150 39,00
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 4877130170 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst 4877025080 19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst 4877020150 28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst 4877025120 27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 4877020170 31,00
GN-draagrooster 2/1 voor LF720, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 46746502004 49,00
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LF 720 INOX

Horeca vrieskast LF 720 INOX

• horeca vrieskast/ijsbewaarkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
• buitenkant RVS
• binnenkant RVS
• dichte deur, greepopening, de deur staat vanaf 100° vast, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, op aanvraag af 

fabriek aanpasbaar, het magneetrubber is zonder gereedschap te verwisselen
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
• elektronische besturing, digitaal display
• handmatige ontdooiing
• binnenruimte met afgeronde hoeken
• standaard met E-vormige draagrails om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te bevestigen
• met afvoer in de bodem aan de binnenkant
• standaard met 5 draagroosters voor GN 2/1, gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650
• 4 stelvoeten  

met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 ijsbakken van 5 liter elk

LF 720 INOX
met circulatiekoeling, voor GN 2/1, 

geschikt voor ca. 40 ijsbakken van 5 liter elk

netto inhoud 475 l
Inhoud (naar keuze) tot 40 x 5,0 l ijsbakken

buiten (b x d x h) 720 x 860 x 1990
binnen (b x d x h) 560 x 678 x 1430
diepte als de deur geopend is 1525

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 472 W / 230 V
koelvermogen 453 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 400 g
energieverbruik 3194 kWh / jaar
energieklasse E

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -15 tot -20 °C
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 151 kg / 140 kg
GEWICHT

buitenkant Roestvrij staal
binnenkant Roestvrij staal

BEHUIZING

artikelnr. 46711226601-0-0-0
verkoopprijs € 2.318,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst 4877025150 39,00
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 4877130170 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst 4877025080 19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst 4877020150 28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst 4877025120 27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 4877020170 31,00
GN-draagrooster 2/1 voor LF720, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 46746502004 49,00
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LABOR 70 RS-TB-RVS

IJsbewaarkast LABOR 70 RS-TB-RVS

• ijsbewaarkast met statische koeling, stekkerklaar
• voor max. 66 ijsbakken à 5 l (b x d x h in mm: 360 x 165 x 120)
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant van RVS 1.4301
• dichte deur, slot, magneetrubber(s), zelfsluitend, deurdraairichting rechts,op aanvraag af fabriek aanpasbaar, opge-

monteerde greeplijst
• energiebesparende isolatie, 60 mm
• elektronische besturing, digitaal display
• handmatige ontdooiing door het apparaat uit te schakelen en dooiwaterafvoer met een stop
• onderhoudsvriendelijk koelaggregaat bovenaan buiten de binnenruimte aangebracht
• ventilator voor luchtcirculatie apart in te schakelen
• standaard met 5 chroomstalen draagroosters, b x d in mm: 720 x 534 (incl. 4 houders elk)
• 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet

statische koeling, voor max. 66 ijsbakken à 5 l

LABOR 70 RS-TB-RVS
statische koeling, voor max. 66 ijsbakken à 5 l

bruto inhoud 668 l
netto inhoud 551 l
Presentatieoppervlak
(naar keuze)

max. 65 ijsbakken van 5 l
max. 41 ijsbakken van 9 l

buiten (b x d x h) 670 x 980 x 2090
binnen (b x d x h) 550 x 800 x 1470
diepte als de deur geopend is 1595

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 560 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid R 404A / 440 g
energieverbruik 7,7 kWh / 24u
geluidsniveau 55 dB

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse 4 (+30 °C OT en 55% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 160 kg / 148 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 4531475400161
verkoopprijs € 2.779,00

BESTELINFORMATIE

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
draagrooster van RVS voor de serie LABOR, b x d in mm: 720 x 534, incl. 4 houders 453100000100 61,00
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst 4877025150 39,00
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 4877130170 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst 4877025080 19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst 4877020150 28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst 4877025120 27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 4877020170 31,00
loopwiel, vast te zetten 453950080011 71,00
loopwiel, zonder rem 453950080010 60,00
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IJsbewaarkast ICE 740 SUPER 

IJsbewaarkast ICE 740 SUPER

• ijsbewaarkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
• buitenkant RVS 1.4301
• binnenkant van RVS 1.4301
• dichte deur, slot, magneetrubber(s), zelfsluitend, deurdraairichting rechts, op aanvraag af fabriek aanpasbaar
• isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
• elektrische ontdooiing
• IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
• greeplijst
• Dit apparaat is ideaal geschikt voor het opbergen van ijsbakken op draagroosters van  650 x 530 mm.
• standaard met 5 draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 650 x 530
• verdamper in de binnenruimte 

 
Let op: voor het aanpassen van de deurdraairichting is een ombouwset vereist (speciale toebehoren)

circulatiekoeling, voor max. 54 ijsbakken

ICE 740 SUPER
circulatiekoeling, voor max. 54 ijsbakken

bruto inhoud 740 l
Presentatieoppervlak max. 54 ijsbakken van 5 liter

buiten (b x d x h) 740 x 910 x 2070
binnen (b x d x h) 620 x 750 x 1470
diepte als de deur geopend is 1610

AFMETINGEN (MM)

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 1850 W / 230 V
koelvermogen 1300 W / VT -23,3 °C
koudemiddel / hoeveelheid R 404A
energieverbruik 4621 kWh / jaar
energieklasse G
geluidsniveau 49 dB
beschermingsgraad IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

bereik -12 tot -30 °C
klimaatklasse 5 (+40 °C OT en 40% RV)

TEMPERATUURINFORMATIE

gewicht bruto / netto 204 kg / 184 kg
GEWICHT

buitenkant RVS 1.4301
binnenkant RVS 1.4301

BEHUIZING

artikelnr. 474300740
verkoopprijs € 4.995,00

BESTELINFORMATIE

VARIANTEN code uitvoering prijs (€)
ICE 740 SUPER T-L deurdraairichting links 4.995,00

SPECIALE TOEBEHOREN artikelnr. prijs (€)
3-zijdige sokkellijst voor serie 70 474020107 218,00
draagrail (1 stuk) voor ICE 740 474FR1231430 41,00
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst 4877025150 39,00
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170 4877130170 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst 4877020120 19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst 4877025080 19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst 4877020150 28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst 4877025120 27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170 4877020170 31,00
GN-draagrooster 2/1, RVS, b x d in mm: 650 x 530 474020104 103,00
GN-draagrooster 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 650 x 530 474020103 33,00
wielenset (4 stuks), Ø x h in mm: 100 x 127, 2 wielen met remmen 474020106 250,00
ombouwset, om de deurdraairichting aan te passen (rechts > links),  
voor ICE 740 SUPER 474600300 161,00
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Advies, ontwerp, opbouw, instructies en service door uw dealer

www.nordcap.nl

AKE-Ideal NordCap B.V.
Kanaaldijk 34
2741 PA  Waddinxveen
Tel. +31 85 1043375
sales@nordcap.nl

Alle prijzen zijn verkoopadviesprijzen excl. btw | Technische veranderingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden

GASTVRIJHEID DOOR TECHNIEK
                                                                              by NordCap
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