
Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.

Klein oppervlakteconcept voor gekoelde gerechten en dran-
ken; koelvitrine met energie- efficiënte luchtgordijnkoeling voor 
optimale producttemperatuur; koelonderbouw met flesseng-
lijsysteem; variabel insteekframe voor het aanpassen van ver-
schillende flessenformaten.
Gebruik als bedienings- of zelfbedieningsvitrine door inschu-
ifbaar frontglas; glasopbouw van ESG; LED verlichting.

• Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen.

• Bedieningskant: afneembare vleugeldeuren van spionspiegel; 
lade met volledig uittrekbare rails voor een eenvoudige en 
ongecompliceerde bevoorrading; roestvrij stalen werkopperv-
lak neerklapbaar.

• Klantenkant: frontruit met Easy Change systeem (naar keuze 
open of gesloten bedrijf mogelijk). Gekoelde productglijbaan 
beneden

• Uitvoering: compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen; 
binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering; isolatie in 
polyurethaanschuim  (drukgeschuimd).

• Bedieningskant: volledig uittrekbare lade incl. productslider 
(glijsysteem); variabel insteekframe voor het aanpassen aan 
verschillende flessenformaten.

• Klantenkant: open (Grab & Go) met beglazing.
• Koelsysteem: centraal gekoeld met E-ventiel R134a, leidingen 

aan de zijkant in het installatievak geleid.
• Dooiwater: volautomatische dooiwaterverdamping door middel 

van heet gas bij de stekkerklare uitvoering, bij de centrale 
koeling afvoer ter plaatse vereist ; Besturingsunit met tempe-
ratuurweergave in het installatievak gemonteerd, toerentalre-
geling van de ventilator, evenals in-/uitschakelaar.

• Stekkerklaar: volautomatische ontdooiing en dooiwaterver-
damping door middel van heet gas; koelaggregaat met gefor-
ceerde ventilatie in het aggregaatvak aan de zijkant.

• Centraal gekoeld: E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen aan 
de zijkant in het installatievak geleid. Dooiwaterafvoer ter plaat-
se vereist of dooiwaterbak als speciale uitrusting.

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

Klein oppervlakteconcept voor gekoelde dranken en hete ge-
rechten. Warmhoudvitrine boven 

• Uitvoering: warmhoudvitrine incl. 3 warmtebronnen (vochtige 
warmte - infrarode warmtestraling - primaire warmte); buiten 
en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen; binnenbak 
dichtgelast in hygiënische uitvoering; glasopbouw hoekig of 
schuin; luchtbevochtiging via verwarmde waterschaal in de 
bodem (3-standen regelbaar); handmatig water bijvullen met 
alarmweergave (optisch en akoestisch); verwarmingsplaat 
(primaire warmte) op de bodem; incl. hittebestendige LED-ver-
lichting; digitale pictogrambesturing (7 programma’s); reini-
gingsvriendelijke glasopbouw; geperforeerd inhangframe voor 
GN-schalen incl. Vakverdeling; om in te hangen met inhang-
rand.

• Bedieningskant: afneembare vleugeldeuren van spionspiegel
• Klantenkant: frontruit met Easy Change systeem (naar keuze 

open of gesloten bedrijf mogelijk); 3 warmtebronnen: vorchti-
ge warmte, infrarode warmtestraling en primaire warmte – door 
middel van pictogrambesturing instelbaar.

• Temperatuurbereik: 65 tot 85 °C 

Gekoelde productglijbaan beneden
Uitvoering: compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen; 
binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering; isolatie in 
polyurethaanschuim  (drukgeschuimd).

• Bedieningskant: volledig uittrekbare lade incl. productslider 
(glijsysteem).

• Klantenkant: open (Grab & Go) met beglazing.
• Koelsysteem: grote gepoedercoate lamellenverdamper met 

circulatielucht voor het reinigen opklap- en afspoelbaar. Ven-
tilator in laagspanning, waardoor een veilig afspoelen van de 
verdamper, de ventilator en de binnenbak met de handdouche 
mogelijk wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweer-
gave incl. toerentalregeling van de ventilator, alsmede in-/uit-
schakelaar. Display voor de montage in het meubelfront af-
neembaar (2m leiding).

• Stekkerklaar: volautomatische ontdooiing en dooiwaterver-
damping door middel van heet gas; koelaggregaat met gefor-
ceerde ventilatie in het aggregaatvak aan de zijkant. 

• Centraal gekoeld: E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen aan 
de zijkant in het installatievak geleid. Dooiwaterafvoer ter plaat-
se vereist of dooiwaterbak als speciale uitrusting.

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

Take Away Cool Take Away Basic
Stekkerklaar en centraal gekoeld Stekkerklaar en centraal gekoeld


