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• Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met 
diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30. Optimale circulatie-
luchtkoeling. Schuifdeuren in spitsuren bij grote drukte afneem-
baar – open bedieningskant. Zijruiten van ESG. Reinigings-
vriendelijke glasopbouw door veerontlastende scharnieren. 
LED binnenverlichting horizontaal en beschermd aangebracht.

• Omschakelbaar: koud of warm.
• Isolatie: polyurethaanschuim  drukgeschuimd.
• Bedieningskant: schuifdeuren van acrylglas.
• Klantenkant: panoramaruit van ESG – afneembaar.
• Warmtesysteem: ceran warmhoudplaat traploos regelbaar en 

opklapbaar. Dimbare infrarood warmtestraler in langgolvige 
uitvoering zorgen voor gelijkmatige  warmte en verzekeren het 
aanhouden van de vereiste kerntemperatuur.

• Koelsysteem: grote gepoedercoate lamellenverdamper met 
circulatielucht voor het reinigen opklapbaar.

• Besturingsunit met digitale temperatuurweergave incl. toerent-
alregeling van de ventilator, alsmede in-/uitschakelaar. Display 
voor de montage in het meubelfront afneembaar (2m leiding).

• Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of dooiwaterbak als spe-
ciale uitrusting.

• Temperatuurbereik:
• Temperaturen KOUD:
• Producttemperatuur: -1 °C tot +7 °C 3M2

• Uitvoering: buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden 
geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met 
diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30, omlopende inhang-
rand. Deksel en zijruiten van ESG. Tussenplateaus en grondu-
itstaloppervlak van gehard zwart glas. Binnenverlichting per 
etage horizontaal en beschermd aangebracht, LED verlichting. 
Binnenruimte geschikt voor GN1/1.

• Omschakelbaar: koud of warm.
• Isolatie: polyurethaanschuim  drukgeschuimd. 
• Bedieningskant: schuifdeuren van isolerend glas – zonder 

bodemrails.
• Klantenkant: panoramaruit van ESG – afneembaar. 
• Warmtesysteem: warmtestraler per uitstaloppervlak in lang-

golvige uitvoering zorgen voor gelijkmatige  warmte en verze-
keren het aanhouden van de vereiste kerntemperatuur.

• 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). Volautomatische ontdooiing en dooiwaterverdamping.

• Temperatuurbereik:
• Temperaturen KOUD:
• Producttemperatuur: -1 °C tot +7 °C 3M2/plateaus 3H1
• Luchttemperatuur: +5 °C
• Temperaturen WARM: 
• Producttemperatuur: >+65 °C
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