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MONTAGEVARIANTEN (foto’s als voorbeeld voor gesloten vitrines)

FLEXIBILITEIT ZONDER GRENZEN04 VERKOOPKOELVITRINES

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

DE GROOTTEN IN GEBRUIK

HET DESIGN (foto’s als voorbeeld voor gesloten vitrines)

DE HOOGTEN (foto’s als voorbeeld voor gesloten vitrines)

°C

GN
GASTRO-

NORM

EN
BACKNORM/
EURONORM

530 mm

370 mm *)

700 mm

370 mm *)

870 mm

370 mm *)

KOUD WARMNEUTRAAL COMBINATIEGREEN LINE

rond hoekig schuin*)
 *) voor geïsoleerde glazen vitrines op aanvraag

PRO hoekig PRO rond

Gastronorm
(2 tot 5 schalen, max. 150 mm)

Euronorm
(1 tot 4 platen)

*) Optioneel platte binnenbakken van 195 mm mogelijk

Drop-in Tafelmodel PROStaandSlide-in
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DROP-IN 
Rondlopende inhangrand voor de 
montage van boven in de toonban-
kuitsparing 

SLIDE-IN 
Voor zware apparaten wordt de 
inschuifversie aanbevolen met 
het optioneel verkrijgbare onderstel

Poten in hoogte verstelbaar

  Bedieningsonderdeel voor montage 
in meubelfront afneembaar

  Spatwaterdicht

  De filter beschermt tegen beschadi-
ging, vuil en verwonding

 Eenvoudig reinigen in de afwasma 
   chine

Afneembare vuilfilter

Toegang voor gemakkelijk reinigen

EENVOUDIGE MONTAGE

DE BESTURING

DOOIWATERVERWIJDERING

CONDENSATORBESCHERMING

 MONTAGE & INBOUWINSTRUCTIES

Glazen frontpaneel kantelbaar Glazen afdekking gemakkelijk te reinigen

Optimale be- en ontluchting van het koelaggregaat 
Openingen, die 50 procent groter zijn 
dan het condensatoroppervlak

STANDARD 
Beluchting van de bedieningskant  
en ontluchting aan de klantzijde 

SPECIAAL ONTWERP 
De be- en ontluchting aan de bedieningskant is alleen 
mogelijk met een optioneel verkrijgbaar onderstel of 
breed machinevak.

Voor de bestelling rekening mee houden:  
optioneel onderstel en machinevak op pagina 245.

BE- EN ONTLUCHTING

  Bedrijfsklare en gesloten koelvitrines 
met volautomatische dooiwaterver- 
damping

 Eenvoudig reinigen van de DW- schaal

 Externe koelaansluiting en open  
   vitrines:

1) Aansluiting op de lokale riolering

2) Dooiwaterschaal om handmatig te legen (accessoire)

3) Elektrische dooiwaterverdampingsschaal (accessoire)

Hand DW-schaal

Op te heffen verdamper voor het gemakkelijk 
reinigen van de verdamper en van de binnen-
bak met water of handdouche

EENVOUDIGE REINIGING
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