
Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.

De meubels kunnen variabel al naar gelang de eis gecombi-
neerd worden; zijn door wielen op elk meubel flexibel en com-
fortabel positioneerbaar.
Caleo biedt met flexibele bakken en productmanden voldoen-
de plaats voor meer snacks en accessoires zoals sauzen, ser-
vetten of bestek.

• Uitvoering: compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen; 
binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering; isolatie in 
polyurethaanschuim  (drukgeschuimd).
Bedieningskant = klantenkant open, schuine uitvoering, ges-
loten achterwand; binnenverlichting per etage; prijskaartreling 
in hoogte verstelbare plateau; nachtrolgordijn van gealumini-
seerd speciaal weefsel (voor eenenergiesparend nachtbedrijf); 
met stelpoten en wielen voor flexibele inzetgebieden.

• Glasopbouw: schuine uitvoering met geïsoleerd glas aan de 
zijkant.

• Koelsysteem: gepoedercoate lamellenverdamper met circula-
tielucht voor het reinigen opklapbaar. Toerentalgeregelde 
ventilator in laagspanning, waardoor een veilig afspoelen van 
de verdamper, de ventilator en de binnenbak met de hand-
douche mogelijk wordt. Besturingsunit met digitale tempera-
tuurweergave incl. toerentalregeling van de ventilator, alsmede 
in-/uitschakelaar. Display voor de montage in het meubelfront 
afneembaar (2 m leiding). Binnenbakplaat uitneembaar.

• Stekkerklaar: volautomatische ontdooiing; dooiwaterverdam-
ping door middel van heet gas. Koelaggregaat met geforceer-
de ventilatie in het ondergebouwde machinevak voor service-
doeleinden eenvoudig bereikbaar.

• Centraal gekoeld: voorbereid voor de aansluiting aan een CO2 
gemengde installatie; injectiekleppen voor alle koelmiddelen 
verkrijgbaar.

• Temperatuur lucht: +2 °C 
• Product: 3M1

• Uitvoering: compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen; 
binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering; isolatie in 
polyurethaanschuim  (drukgeschuimd); nieuw kleppenmecha-
nisme door middel van gasdrukveren. Deze ondersteunen het 
openen en open houden van de kleppen. Multifunctioneel met 
in hoogte verstelbare inlegbodems of voor GN-schalen 1/1 
–100 mm. Inhangrand;  binnenverlichting aan de afdekking.
bedieningskant = klantenkant: schuin geplaatste uithaalklep-
pen van normaal glas – drukontlast.

• Achterkant: gesloten.
• Glasopbouw: met schuine uitvoering en normale glas.
• Koelsysteem: gepoedercoate lamellenverdamper met circula-

tielucht - voor het reinigen drukontlast opklapbaar; Toerental-
geregelde ventilator in laagspanning, waardoor een veilig af-
spoelen 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 (2 m leiding). Binnenbakplaat uit-
neembaar.

• Stekkerklaar: voorbereid voor de aansluiting aan een CO2 
gemengde installatie; injectiekleppen voor alle koelmiddelen 
verkrijgbaar; dooiwaterverdamping door middel van heet gas. 
E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen naar beneden uitge-
voerd. Koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het onder-
gebouwde machinevak voor servicedoeleinden eenvoudig 
bereikbaar.

• Centraal gekoeld: dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of dooi-
waterbak als speciale uitrusting.

• Temperatuur lucht: +5 °C 
• Product: 3M2

Caleo Cold Salatbar Single en Duo
Stekkerklaar en centraal gekoeld


