
Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.

Multifunctionele inbouw koelwerkbank met circulatielucht, die 
de producten behoedzaam koelt met een luchtgordijn. Uitsta
loppervlak in hygiënische uitvoering, voor het gebruik van 
Euronormplaten 400 x 600 mm voor bonbonkoeling.

• Uitvoering: buiten en binnen chroomnikkelstaal, alle zichtzijden 
geslepen. Inbouwframe aan 3 kanten als speciale uitrusting. 
Uitblaasbereik verhoogd. Binnenkanten dichtgelast met diep
getrokken dooiwaterafvoer HD 30. De koeltoonbank met  
circulatielucht werkt alleen in combinatie met een minstens 
110 mm hoge glasopbouw aan 3 kanten.

• Isolatie: polyurethaanschuim  drukgeschuimd.
• Koelsysteem: kleine gepoedercoate lammellenverdamper met 

circulatielucht met uitstaloppervlak veertrek ontlastend voor 
het reinigen opklapbaar. Ventilator in laagspanning, waardoor 
een veilig afspoelen van de verdamper, de ventilator en de 
binnenbak met de handdouche mogelijk wordt. Besturingsu
nit met digitale temperatuurweergave incl. toerentalregeling 
van de ventilator, alsmede in/uitschakelaar. Display voor de 
montage in het meubelfront afneembaar (2 m leiding). Dooi
waterafvoer ter plaatse vereist of dooiwaterbak als speciale 
uitrusting.

• Stekkerklaar: koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het 
ondergebouwde machinevak, voor servicedoeleinden eenvou
dig uit te trekken.

• Centraal gekoeld: Eventiel R134a gemonteerd, leidingen naar 
beneden uitgevoerd.

• Temperatuur lucht: +16 °C
• Product: +14 °C + 18 °C

Indrukwekkende productpresentatie door de opslag op crus
hed ice. Zijn alleen geschikt voor de kortstondige koeling van 
de producten. Een langdurige, constante koeling is hiermee 
niet mogelijk.

• Uitvoering: buiten en binnen chroomnikkelstaal. Met een sta
biele inhangrand. Inbouwframe van chroomnikkelstaal, af
neembaar. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering 
met ronde variant bodemranden. In hoogte verstelbare inleg
bodems van CNS. Dooiwaterafvoer via diepgetrokken bode
mafvoer met zeefplaat HD  30.

• Isolatie: polyurethaanschuim  drukgeschuimd.

• Uitvoering: buiten en binnen chroomnikkelstaal. Met een sta
biele inhangrand. Inbouwframe chroomnikkelstaal afneem
baar. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met 
ronde variant bodemranden. In hoogte verstelbare inlegbo
dems als speciale uitrusting.

• Isolatie: polyurethaanschuim  drukgeschuimd.
• Koelsysteem: stille koeling door contactbuizen aan de zijkant. 

Dooiwaterafvoer via diepgetrokken bodemafvoer met zeefplaat 
HD  30.

• Stekkerklaar: koelaggregaat onder aangebracht. Elektrische 
besturing in het machinevak.

• Centraal gekoeld: zonder ventiel (speciale accessoire), koel
leidingen (diameter 8 mm) naar beneden uitgevoerd.

• Temperatuur lucht: +2 °C  +12 °C

• Uitvoering: buiten en binnen chroomnikkelstaal. Alle zichtzijden 
geslepen. Bodem met contactbuizen, uitstaloppervlak met 
eenvoudige inhangkraag wegens voorkomens dooiwater.  
Koelplaten zijn alleen geschikt voor de kortstondige koeling 
van de producten. Een langdurige, constante koeling is hier
mee niet mogelijk. Geschikt voor GNplaten 1/1.

• Isolatie: polyurethaanschuim  drukgeschuimd.
• Koelsysteem: stille koeling door contactbuizen. Besturingsunit 

met digitale temperatuurweergave, temperatuurregeling en 
ontdooiregeling.

• Stekkerklaar: koelaggregaat onder aangebracht, incl.  
bevestigingslussen.

• Centraal gekoeld: zonder ventiel (speciale accessoire), koel
leidingen (diameter 8 mm) naar beneden uitgevoerd.
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