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• Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met 
diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30, rondlopende inhang-
rand. Zijruiten en in hoogte verstelbare tussenplateaus van 
ESG. In hoogte verstelbare inlegbodems. Binnenverlichting 
per etage horizontaal en beschermd aangebracht, LED  
verlichting.

• Isolatie: polyurethaanschuim  drukgeschuimd. 
• Bedieningskant: koele deel met schuifdeuren van isolerend 

glas – zonder bodemrails. Warme deel met vleugeldeur.
• Klantenkant: panoramaruit van ESG – afneembaar
• Uitvoering warmhoudvitrine: compleet roestvrij staal, alle zicht-

zijden geslepen, glazen opzet van ESG, rondlopende inhang-
rand, elektronische regeling; LED verlichting.

• Bedieningskant: afneembare vleugeldeur van spionspiegel.
• Warmtebron: verwarmingsplaat (primaire warmte) op de bo-

dem; warmtebrug (warmtestraling) incl. hittebestendige LED-
verlichting aan het plafond - verzekert het aanhouden van de 
vereiste kerntemperatuur.

• Uitstaloppervlak: bevoorrading van de bak met maximale 
schaalhoogte tot 100 mm mogelijk; geperforeerd inhangframe 
voor GN-schalen incl. Vakverdeling.

• Temperatuurbereik: > 65 °C
• Koelsysteem: koelmiddelen: R134a, grote gepoedercoate la-

mellenverdamper met circulatielucht voor het reinigen opklap-
baar. 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 (2m leiding – alleen koele deel).

• Stekkerklaar: koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het 
ondergebouwde machinevak gemonteerd, voor servicedoe-
leinden uittrekbaar; volautomatische ontdooiing en dooiwater-
verdamping.

• Centraal gekoeld: E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen naar 
beneden uitgevoerd. Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of 
dooiwaterbak als speciale uitrusting.

• Bak: 
• Temperatuur lucht: +5 °C 
• Product: 3M2
• Plateau: 
• Product: 3H1

• Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met 
diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30, rondlopende inhang-
rand. Zijruiten en in hoogte verstelbare tussenplateaus van 
ESG. In hoogte verstelbare inlegbodems. Binnenverlichting 
per etage horizontaal en beschermd aangebracht, LED  
verlichting

• Isolatie: polyurethaanschuim  drukgeschuimd. 
• Bedieningskant: koele deel met schuifdeuren van isolerend 

glas – zonder bodemrails. Ongekoelde deel open.
• 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).

• Stekkerklaar: koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het 
ondergebouwde machinevak gemonteerd, voor servicedoe-
leinden uittrekbaar; volautomatische ontdooiing en dooiwater-
verdamping.

• Centraal gekoeld: E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen naar 
beneden uitgevoerd. Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of 
dooiwaterbak als speciale uitrusting.

• Bak: 
• Temperatuur lucht: +5 °C 
• Product: 3M2
• Plateau: 
• Product: 3H1

Inbouw combinatievitrine KGW Inbouw combinatievitrine KGU
Stekkerklaar en centraal gekoeld Stekkerklaar en centraal gekoeld


