
CALEO Flexibele productpresentatie
in het gouden winkelmidden

www.ideal-ake.at



Easy Clean Propaan Gepoedercoat Individueel design CombinatiemeubelLED-verlichtingEnergieeffizient Hoogwaardige
materialen
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MODULES OPSTELVARIANTEN

Caleo zet producten perfect in scène en is daarbij willekeurig combineerbaar. Van de hete 
snack tot verse sushi, van salade of fruit tot brood of sandwiches – altijd passend bij de tijd 
van de dag!

Het veelzijdige systeemmeubel, dat vooral oplossingen biedt voor de groeisector in het midden 
van de winkel, beperkt het zicht rondom van de klanten praktisch niet door zijn geringe hoogte.

Hetzij warm, koud of ongekoeld: door de strategische plaatsing van gemaksvoedsel in armlengte, 
presenteert Caleo producten optimaal voor de behoefte van de hele dag, zet nieuwe of verse pro-
ducten in het middelpunt en moedigt snelle impulsaankopen aan. 

WARM. KOUD. ONGEKOELD.

*Afhankelijk van combinatie ook zonder scheidingruit mogelijk

•  Flexibel systeem voor de presentatie van verschillende soorten producten – 
van fruit, via snacks tot en met sushi – gegarandeerd door de vershoudmodu-
le met klimaatklasse 3M1.

•  Zelfbediening en dekking van alle voedseleisen gedurende de hele dag – van 
het ontbijt, via kleine snacks, tot en met warme gerechten ’s middags of ’s 
avonds.

•  Optimaal geschikt voor de presentatie van onverpakte en verse producten 
en optioneel met een geïntegreerd hoestruit voor de dekking van vereiste 
HACCP-eisen

•  Bijzonder flexibel in de presentatie en de behandeling:  
meubels kunnen niet alleen variabel al naar gelang de eisen gecombineerd 
worden, maar zijn door wieltjes aan elk meubel flexibel en comfortabel te 
positioneren.

•  Caleo biedt met flexibele bakken en manden voldoende plaats voor meer 
snacks en accessoires zoals sauzen, servetten of bestek.

Caleo Cold 60/80/120/142

Koelbak met 

Eckmodul ungekühlt, eckig Eckmodul ungekühlt, schräg

Bak ongekoeld, rechte variant Kopse kant met Caleo 
Module 142

Kopse kant met koelbak met   
circulatiekoelingen plateaus

Vier modules rug aan rug 

Eilandoplossing

Kopse kant 

Mand groot/klein met houder

Bakken

Stootrand in houtoptiek

Glazen plateau (kopse kant)

Caleo Hot  60/80/120/142 Caleo Basic  60/80

Caleo Neutral/Hot/Cold 142

Caleo Cold/Neutral
 Hot/Basic 60

Caleo Neutral  60/80/120/142 Rug aan rug

Wandopstelling

Zij aan zij *

FEATURES

HIGHLIGHTS



IDEAL Kältetechnik GmbH    
$ In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT    
À +43 7612 660 61    
à office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH    
$ Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT   
À +43 3624 211 00    
à office@ake.at

Onderdeel Aanwijzing Temperatuurbereik Afmeting 
(B x D x H) mm

EU356600  Caleo COLD 60

3M1: -1 °C tot +5 °C

  600 x 662 x 1410

EU356601  Caleo COLD 80   800 x 662 x 1410

EU356602  Caleo COLD 120 1200 x 662 x 1410

EU356603  Caleo COLD 142 1420 x 662 x 1410

EU536300  Caleo HOT 60

Product > +65 °C
Ruimte: +25 °C en  
60 % rel. LF

   600 x 662 x 1410

EU536301  Caleo HOT 80    800 x 662 x 1410

EU536302  Caleo HOT 120 1200 x 662 x 1410

EU356603  Caleo HOT 142 1420 x 662 x 1410

EU536310  Caleo BASIC 60 Produkt > +65 °C
Raum: +25 °C en  
60 % rel. LF

  600 x 662 x 1410

EU536311  Caleo BASIC 80    800 x 662 x 1410

EU356610  Caleo Neutral 60   600 x 662 x 1410

EU356611  Caleo Neutral 80   800 x 662 x 1410

EU356612  Caleo Neutral 120 1200 x 662 x 1410

EU356613  Caleo Neutral 142 1420 x 662 x 1410

EU356605  Caleo  
 Air Tower 142

3M1: -1 °C tot +5 °C 1420 x 660 x  742  

EU356620  Caleo hoekmodule 
 Neutral E-41-66

  662 x 410 x  562  

EU356621

EU356622

 Caleo hoekmodule 
 Neutral S-41-66 rechts
 Caleo hoekmodule 
 Neutral S-41-66 links

  662 x 410 x  562  

EU356623  Caleo mand groot met houder

00740003  Glazen plateaus 60

 Glazen plateaus 8000740002

S1213326
S1213327
S1213328
S1213329

 Hoestruit 60
 Hoestruit 80
 Hoestruit 120
 Hoestruit 142

Bakken en stootranden met houtoptiek

Wijzigingen, druk- en zetfouten en vergissingen uitgezonderd! 

PRODUCTLIJST CALEO


