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VITRINE

• Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met 
diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30. Zijruiten en in hoogte 
verstelbare, schuin te plaatsen tussenplateaus van ESG. In 
hoogte verstelbare, schuin te plaatsen inlegbodems. Binnen-
verlichting per etage horizontaal en beschermd aangebracht, 
LED verlichting. Binnenruimte geschikt voor GN1/1.

• Isolatie: polyurethaanschuim  drukgeschuimd. Bedieningskant: 
schuifdeuren van isolerend glas zonder bodemrails. 

• Klantenkant: panoramaruit van ESG – afneembaar.
• Koelsysteem: grote gepoedercoate lamellenverdamper met 

circulatielucht voor het reinigen opklapbaar; ventilator in laag-
spanning, waardoor een veilig afspoelen van de verdamper, 
de ventilator en de binnenbak met de handdouche mogelijk 
wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave incl. 
toerentalregeling van de ventilator, alsmede in-/uitschakelaar. 
Display voor de montage in het meubelfront afneembaar (2m 
leiding).

• Temperatuur lucht: +5 °C
Temperatuur bak 3M2/plateaus 3H1

GEKOELDE ONDERBOUW

• Behuizing: compleet chroomnikkelstaal, buitenkant geslepen. 
Bodembak ronde variant; verdekt geleide koelleidingen, dooi-
waterafvoer in de bodem geïntegreerd.

• Isolatie: 40 mm cfk-vrij.
• Koelsysteem: gepoedercoate lamellenverdamper met circula-

tielucht. Deurelementen: rondlopende magnetische rubber-
dichting, zonder gereedschap verwisselbaar. Deurscharnieren 
naar keuze links of rechts. 2 In hoogte verstelbare steunrails 
voor GN-inzetelementen 1/1, 1 tussenrooster.

• Laden (speciale uitrusting): met volledig uittrekbare rails com-
pleet van chroomnikkelstaal, zijwanden geperforeerd. Als voll-
edige lade of voor de inzet van Gastronorm-schalen van elke 
willekeurige grootte te gebruiken. Ladenmand met ronde 
binnenkanten, draagvermogen 60 kg. Rondlopende magne-
tische rubberdichting, zonder gereedschap verwisselbaar.

• Stekkerklaar: geventileerd koelaggregaat in het machinevak 
gemonteerd. Volautomatische ontdooiing en dooiwaterver-
damping. Elektronische regeling met digitale temperatuurweer-
gave en ontdooifunctie, evenals verlichte hoofdschakelaar in 
aggregaatjaloezie gemonteerd. Uitneembaar draadgaasfilter 
voor het reinigen in de vaatwasser.

• Centraal gekoeld: expansieventiel voor R134a gemonteerd. 
Leidingen in het installatievak geleid, elektr. bedrading naar 
aansluitdoos. Volautomatische ontdooiing. Dooiwaterafvoer 
ter plaatse vereist of dooiwaterbak als speciale uitrusting. Elek-
tronische regeling met digitale temperatuurweergave en ont-
dooifunctie, evenals verlichte hoofdschakelaar in bedienings-
scherm gemonteerd.

• Temperatuurbereik: +2 °C tot +8 °C
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verstelbaar, schuin te plaatsen tussenplateau van ESG. Bin-
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wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave incl. 
toerentalregeling van de ventilator, alsmede in-/uitschakelaar. 
Display voor de montage in het meubelfront  afneembaar (2m 
leiding).
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Bodembak ronde variant; verdekt geleide koelleidingen, dooi-
waterafvoer in de bodem geïntegreerd.

• Isolatie: 40 mm cfk-vrij
• Koelsysteem: gepoedercoate lamellenverdamper met circula-

tielucht. Deurelementen: rondlopende magnetische rubber-
dichting, zonder gereedschap verwisselbaar. Deurscharnieren 
naar keuze links of rechts. 2 In hoogte verstelbare steunrails 
voor GN-inzetelementen 1/1, 1 tussenrooster.

• Laden (speciale uitrusting): met volledig uittrekbare rails com-
pleet van chroomnikkelstaal, zijwanden geperforeerd. Als voll-
edige lade of voor de inzet van Gastronorm-schalen van elke 
willekeurige grootte te gebruiken. Ladenmand met ronde 
binnenkanten, draagvermogen 60 kg. Rondlopende magne-
tische rubberdichting, zonder gereedschap verwisselbaar.

• Stekkerklaar: geventileerd koelaggregaat in het machinevak 
gemonteerd. Volautomatische ontdooiing en dooiwaterver-
damping. Elektronische regeling met digitale temperatuurweer-
gave en ontdooifunctie, evenals verlichte hoofdschakelaar in 
aggregaatjaloezie gemonteerd. Uitneembaar draadgaasfilter 
voor het reinigen in de vaatwasser.

• Centraal gekoeld: expansieventiel voor R134a gemonteerd. 
Leidingen in het installatievak geleid, elektr. bedrading naar 
aansluitdoos. Volautomatische ontdooiing. Dooiwaterafvoer 
ter plaatse vereist of dooiwaterbak als speciale uitrusting. Elek-
tronische regeling met digitale temperatuurweergave en ont-
dooifunctie, evenals verlichte hoofdschakelaar in bedienings-
scherm gemonteerd.
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Alleen op aanvraag verkrijgbaar!


