
Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.

Warm bedrijf: met infrarode warmtestraling en primaire warm-
te onder het uitstaloppervlak van zwart glas – door middel van 
pictogrambesturing instelbaar.
Koud bedrijf: luchtgordijn gekoelde vitrine voor een zo best 
mogelijke energie-efficiëntie in het lopende bedrijf, tempera-
turregeling door middel van besturingsunit met temperatuur-
weergave, schuin gepositioneerde tussenplateaus van zwart 
glas voor een eersteklas zicht op het assortiment en optimale 
temperatuuroverdracht op de producten

• Uithaalkleppen: van ESG met een geïntegreerd soft-close sys-
teem voor een ontspannen voedseluitname; optimale bescher-
ming tegen speeksel en niezen en de beste energie-efficiëntie.

• Vleugeldeuren aan de bedieningskant: van isolerend glas met 
spionspiegel.

• Glasopbouw: van ESG; transparante constructie.
• Verlichting: duurzame LED-verlichting per niveau
• Reiniging: bijzonder eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne.
• Stekkerklaar: volautomatische dooiwaterverdamping bij de 

stekkerklare uitvoering.
• Centraal gekoeld: E-ventiel R134a, leidingen naar beneden 

uitgevoerd, afvoer ter plaatse vereist, besturings-kasten  
los (250 x 185 x 175 mm) en losse display-afdekplaat (290 x 
70 mm)

• Temperatuurbereik:
• Temperaturen KOUD:
• Producttemperatuur: -1 °C tot +7 °C 3M2/plateaus 3H1
• Luchttemperatuur: +5 °C
• Temperaturen WARM: Producttemperatuur: > +65 °C 
• Aansluiting: 1700 W – 230 V/50 Hz 
• Koelvermogen: 420 W bij VT-8 °C
• Afmetingen (BxTxH): 600 x 710 x 700/960 mm

Multifunctioneel inzetbare vitrine voor de presentatie van een 
koud of warm snackassortiment op meerdere niveaus, geen 
condenswatervorming aan de soft-close uithaalkleppen dank-
zij geïntegreerde ruitventilatie (dubbel luchtgordijn).

• Warm bedrijf: met infrarode warmtestraling en primaire warm-
te onder het uitstaloppervlak van zwart glas – door middel van 
pictogrambesturing instelbaar.

• Koud bedrijf: luchtgordijn gekoelde vitrine voor een zo best 
mogelijke energie-efficiëntie in het lopende bedrijf, tempera-
turregeling door middel van besturingsunit met temperatuur-
weergave; schuin gepositioneerde tussenplateaus van zwart 
glas voor een eersteklas zicht op het assortiment en optimale 
temperatuuroverdracht op de producten.

• Uithaalkleppen: van ESG met een geïntegreerd soft-close sys-
teem voor een ontspannen voedseluitname; optimale bescher-
ming tegen speeksel en niezen en de beste energie-efficiëntie.

• Vleugeldeuren aan de bedieningskant: van isolerend glas met 
spionspiegel; Zijruiten van isolerend glas; transparante  
constructie

• Verlichting: duurzame LED-verlichting per niveau
• Reiniging: bijzonder eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne
• Stekkerklaar: met koelmiddelen R134a, volautomatische dooi-

waterverdamping bij de stekkerklare uitvoering
• Centraal gekoeld: E-ventiel R134a, leidingen naar beneden 

uitgevoerd, afvoer ter plaatse vereist, besturingskasten los (250 
x 185 x 175 mm) en losse display-afdekplaat (290 x 70 mm)

• Temperatuurbereik:
• Temperaturen KOUD:
• Producttemperatuur: -1 °C tot +5 °C 3M1
• Luchttemperatuur: +2 °C
• Temperaturen WARM: 
• Producttemperatuur: >+65 °C

Switch Flaps – 
zelfbedieningsvitrine

Tropical Switch Flaps –  
zelfbedieningsvitrine


