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Koel- en vrieskasten  
voor universeel gebruik
Met een Liebherr apparaat voor universeel gebruik geeft u de 

voorkeur aan topkwaliteit en aan topdesign. Want Liebherr  

biedt u alle voordelen waarop het op professioneel gebied 

aankomt: hoogwaardige onderdelen en een maximaal nuttige 

inhoud, een efficiënt koelvermogen, een betrouwbare tempera-

tuurconstantheid en voorbeeldige reinigingsvriendelijkheid.  

Maar de Liebherr apparaten overtuigen vooral door het lage 

energieverbruik en maximale rentabiliteit. De apparaten vol-

doen aan alle eisen voor levensmiddelenhygiëne. Op de Profi-

modellen van Liebherr  kunt u vertrouwen, 24 uur per dag en 

365 dagen per jaar.
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Goede redenen  
om te kiezen voor Liebherr 

Grote koelcapaciteit

Koel- en vrieskasten van Liebherr  voor 
universeel gebruik bieden een perfect 
koelvermogen, ook onder extreme  
klimaatomstandigheden. Door de toe-
passing van de modernste onderdelen,  
krachtige en milieuvriendelijke koelmid-
delen evenals nauwkeurige besturingen 
blijven kwaliteit en versheid van de pro-
ducten zeker behouden – en de appara-
ten zijn altijd economisch. 

Lage verbruikskosten 

Door de nauwkeurige besturing in com-
binatie met het geoptimaliseerde koel-
systeem zijn Liebherr  apparaten zeer 
krachtig, bij een laag energieverbruik. 
Daartoe draagt ook de uiterst doeltref-
fende isolatie bij, die het koudeverlies 
effectief verhindert. Daardoor wordt het 
milieu ontzien en de stroom- en verbruiks-
kosten blijven laag. De hoogwaardige 
kwaliteit staat garant voor duurzaamheid 
en een probleemloze werking van de 
apparaten.

Robuuste kwaliteit 

Liebherr  apparaten zijn speciaal ontwor-
pen voor intensief professioneel gebruik 
en zijn robuust uitgevoerd met hoog-
waardige materialen en een zorgvuldige 
verwerking tot in detail. De voorbeel-
dige kwaliteit van de apparaten wordt 
gewaarborgd door geperfectioneerde  
tests. Alle elektronische en koeltechnische  
onderdelen zijn volledig op elkaar  
afgestemd, om maximale functionaliteit 
en efficiëntie te waarborgen – natuurlijk 
inclusief een aantrekkelijk design.
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Reinigingsvriendelijkheid

Hygiëne speelt op professioneel gebied 
een heel belangrijke rol. Daarom 
beschikken Liebherr  apparaten over een 
naadloos, diepgetrokken kunststof interi-
eur met grote afgeronde hoeken die 
snel kunnen worden gereinigd. De in 
hoogte verstelbare roosters kunnen een-
voudig worden weggenomen en schoon-
gemaakt. Afhankelijk van het model 
zorgen wielen of in hoogte verstelbare 
pootjes ervoor dat ook de ruimte onder 
de apparaten gemakkelijk schoon te 
maken is. 

Design en gevoelsindruk

Krachtige techniek in haar beste vorm: 
Liebherr  hecht er bij het ontwerp van het 
design veel waarde aan, dat de appara-
ten elegantie en waarde uitstralen.  
Speciaal veredelde materialen en fraai 
gevormde structuren markeren de unieke 
Liebherr stijl. Dankzij het doorlopende 
design kunnen Liebherr  apparaten goed 
met elkaar worden gecombineerd en 
zijn daarbij ook altijd een echte  
blikvanger. 

Servicevriendelijkheid

Liebherr  apparaten bieden u altijd service-
vriendelijkheid – met een tot in detail 
doordacht concept en kwalitatief hoog-
waardige, duurzame materialen. Dit 
zorgt ervoor dat onze koel- en vrieskas-
ten praktisch onderhoudsvrij zijn en heel 
eenvoudig te bedienen: perfect voor pro-
fessioneel gebruik. 
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Koelkasten met dynamische koeling

HFK-vrij koelmiddel. Er wordt gebruikgemaakt van het natuurlijke en HFK-vrije 
koelmiddel R 600a, dat in combinatie met krachtige compressoren zeer energie- 
efficiënt is.

Het diepgetrokken interieur heeft geïntegreerde ribben die de draagroosters 
ondersteunen. Het interieur is naadloos en met grote afgeronde hoeken uitgevoerd 
waardoor het gemakkelijk kan worden gereinigd en perfecte hygiëne mogelijk wordt 
maakt. De draagroosters maken een variabel gebruik mogelijk en de opslag van veel 
en zware producten.

De met kunststof gecoate draagroos-
ters maken een variabel gebruik van  
de binnenruimte mogelijk. Ze zijn belast-
baar tot wel 60 kg, zodat producten  
ook bij extreme belasting veilig worden 
bewaard.

Apart inschakelbare LED-binnen- 
verlichting om de producten permanent 

te kunnen zien.

De behuizing van gepoedercoate staalplaat is uiterst robuust, stootbestendig  
en gemakkelijk schoon te maken.

De verbeterde isolatie draagt bij aan een gering energieverbruik en constante 
temperaturen in de binnenruimte.

Variabel temperatuurbereik. Afhankelijk van de behoefte kan de temperatuur 
worden ingesteld tussen +1 °C en +15 °C.

Dynamische koeling. Het krachtige dynamische koelsysteem zorgt ervoor dat 
producten in de koelkast snel afkoelen en dat de koeltemperatuur in de gehele 
binnenruimte constant blijft. Het deurcontact schakelt de ventilator bij het openen van 
de deur uit, waardoor het uitstromen van koude lucht vermindert en er energie wordt 
bespaard.

Een overzicht van de voordelen
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FKvsl 5413

Een stevig slot verhindert ongewenste toegang.
Per apparaat worden er 2 sleuteltjes meegeleverd.

De verwisselbare deurscharniering maakt aanpassing van de 
apparaten aan de werkplek mogelijk.

De draagroosters kunnen eenvoudig worden 
uitgenomen wanneer de deur 90° openstaat.

Analoge of digitale temperatuurdisplays geven informatie over de werkelijk  
gemeten binnentemperatuur.

De isolatieglasdeur in combinatie met de apart inschakelbare LED-binnenverlichting zorgt voor energie-effici-
entie waardoor men een goed overzicht heeft en de producten snel kan pakken.

De zelfsluitende deur verhindert koudeverlies, ondersteunt het 
geringe energieverbruik en verhoogt de veiligheid.

De ergonomische stanggreep waarborgt stabiliteit,  
ook wanneer de deur vaak wordt geopend.
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Koelkasten met dynamische koeling

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Ze zijn robuust, energie-efficiënt en bieden een snel en professioneel koelcomfort: de universele koelkasten van Liebherr  met dynamische koeling 

zijn ontworpen voor intensief gebruik bij omgevingstemperaturen van +10 °C tot +43 °C. Het dynamische koelsysteem zorgt in de gehele binnen-

ruimte voor een constant temperatuurniveau, zo worden verse producten snel afgekoeld. Door de verbeterde isolatie zijn deze apparaten zeer sta-

biel en bijzonder economisch in het verbruik.

Extreem laag energieverbruik en lage verbruikskosten.
Door het gebruik van de zeer efficiënte LED-verlichting wordt 
het totale energieverbruik van de FKv(sl)-apparaten met een 
glasdeur bij ingeschakelde verlichting tot wel 30% verminderd 
ten opzichte van vergelijkbare modellen met een tl-lamp. Dat 
betekent een duidelijke verlaging van de verbruikskosten en 
de hogere aanschafAdviesverkoopprijs van koelkasten met 
LED-verlichting wordt binnen de kortste keren terugverdiend.

Milieuvriendelijk koelmiddel.
Het natuurlijke koelmiddel R 600a is milieuvriendelijk en in 
combinatie met krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.

Betrouwbaar bij hoge omgevingstemperaturen.
De apparaten zijn ook ontworpen voor gebruik bij hoge omge-
vingstemperaturen. De verbeterde isolatie, krachtige com-
pressoren en nauwkeurige besturingen zorgen ervoor dat de 
modellen betrouwbaar werken en de producten altijd veilig 
worden bewaard.

Dynamische koeling, hygiëne en veiligheid.
Het krachtige dynamische koelsysteem zorgt voor snel afkoelen 
van verse producten en een homogene temperatuurverdeling 
in de gehele binnenruimte. Bij het openen van de deur mini-
maliseert het automatisch uitschakelen van de ventilatie het 
uitstromen van koude lucht. De temperatuur is regelbaar binnen 
een bereik van +1 °C tot +15 °C. Het naadloze kunststof  
interieur heeft grote afgeronde hoeken en is daardoor onder-
houdsvriendelijk. Voor een hoge veiligheid zorgen de zelfs-
luitende deur met magneetafdichting en het stevige slot. 

Perfecte verlichting.
De FKv(sl)-apparaten met een glasdeur zijn voorzien van een 
innovatieve LED-verlichtingstechnologie – ideaal voor een 
aantrekkelijke productpresentatie. LED's hebben een langere  
levensduur dan traditionele neonlampen. Ze onderscheiden 
zich door een hoge stabiliteit van lichtsterkte en lichtkleur.
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Design en functionaliteit.
Het elegante SwingLine-design met afgevlakte deurzijkanten 
maakt de apparaten uit de FKvsl-serie de eerste keus wanneer 
men zeer hoge eisen stelt. Alle apparaten beschikken over 
een robuust slot. De ergonomische stanggreep waarborgt 
stabiliteit, ook wanneer de deur vaak wordt geopend. De  
temperatuur in de binnenruimte wordt met digitale precisie 
weergegeven op het stroomonafhankelijke, gemakkelijk van 
buitenaf leesbare temperatuurdisplay. 

Extra geïsoleerde zijwanden, 90° deuropening,  
onderhoudsvrij.
De zijwanden zijn extra geïsoleerd – dat bespaart energie. Bij 
een deuropening van 90° kunnen de roosters er gemakkelijk 
worden uitgenomen. Door het gebruik van hoogwaardige com-
ponenten werken de apparaten aangenaam rustig. Het nagenoeg 
onderhoudsvrije technische concept minimaliseert tijd en kosten.

Variabel gebruik met stevige draagroosters.
De draagroosters kunnen in hoogte worden versteld en maken 
een variabele indeling van de binnenruimte mogelijk. Door de 
ribbenafstand van 37 mm kunnen flessen van verschillende 
groottes zowel staand als liggend worden bewaard. Met een 
belastbaarheid tussen 45 en 60 kg zijn de draagroosters ook 
geschikt voor grote hoeveelheden producten. 

Gemakkelijk te vervangen deurrubbers.
De deurrubbers kunnen bij apparaten met een glasdeur  
gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen.



1010  

Koelkasten met dynamische koeling

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Swingwiellijst
Beschermbeugel
Rollen voor beschermbeugel
10 cm hoge stelpoten
Scannerrail
Blikjesglijbaan

7113409 € 46,04
9086381 € 710,46
7790739 € 433,22
7790761 € 152,50
9590229 € 303,15

7113409 € 46,04
9086381 € 710,46
7790739 € 433,22
7790761 € 152,50
9590229 € 303,15

7113409 € 46,04
9086381 € 710,46
7790739 € 433,22
7790761 € 152,50
9590229 € 303,15

Koelkasten  
met dynamische koeling

FKvsl 5410 

€ 1.150

554  l 
750 / 730 / 1640 
600 / 560 / 1452 
0,983 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / staalgrijs 
staal 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
 
5 
kunststof gecoat 
60 kg 
stanggreep 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
80 / 73 kg 
5 (40°C - 40%) 
48 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 150 W 
50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 5413 

€ 1.350

572 l 
750 / 730 / 1640 
600 / 560 / 1452 
1,364 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / staalgrijs 
Isolatieglasdeur 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
LED-verlichting, apart schakelbaar 
5 
kunststof gecoat 
60 kg 
stanggreep 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
100 / 94 kg 
7 (35°C - 75%) 
48 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 200 W 
50 Hz / 220 – 240V~

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Bruto / netto inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Energieverbruik per 24 uur * 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal deur 
Materiaal binnenkast 
Type besturing 
Temperatuurdisplay 
Binnenverlichting 
Verstelbare draagroosters 
Materiaal draagroosters 
Belastbaarheid draagroosters 
Type handvat 
Slot 
Deur zelfsluitend 
Deurscharniering 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning

FKv 5443

€ 1.200

572  l 
750 / 730 / 1640 
600 / 560 / 1452 
1,364 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / wit 
Isolatieglasdeur 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
LED-verlichting, apartschakelbaar 
4 
kunststof gecoat 
60 kg 
stanggreep 
ja 
-
rechts, wisselbaar 
93 / 87 kg 
7 (35°C - 75%) 
45 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 200 W 
50 Hz / 220 – 240V~
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FKvsl 4113 

7113413 € 31,80

7790747 € 502,49
7790761 € 152,50

7641603 € 8,48
9007659 € 292,12

7113409 € 46,04
9086365 € 710,46
7790739 € 433,22
7790761 € 152,50
9590229 € 303,15

FKv 5440

€ 960

554 / 520 l 
750 / 730 / 1640 
600 / 560 / 1452 
0,983 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / wit 
staal 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
 
4 
kunststof gecoat 
60 kg 
stanggreep 
ja 
-
rechts, wisselbaar 
77 / 71 kg 
5 (40°C - 40%)45 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 150 W 
50 Hz / 220 – 240V~

     € 1.200

     388 / 359 l 
     600 / 610 / 1800 
     470 / 440 / 1612 
     1,273 kWh 
     dynamisch 
     automatisch 
     +1°C tot +15°C 
    staal / staalgrijs 
    Isolatieglasdeur 
    kunststof wit 
    mechanisch 
    digitaal 
    LED-verlichting, apart schakelbaar 
    5 
    roosters, kunststof gecoat 
    45 kg 
    stanggreep 
    ja 
    ja 
    rechts, wisselbaar 
    85 / 79 kg 
    7 (35°C - 75%) 
    43 dB(A) 
    R 600a 
    1.5 A / 180 W 
    50 Hz / 220 – 240V~
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Koelkasten met dynamische koeling

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Swingwiellijst
Beschermbeugel
Rollen voor beschermbeugel
10 cm hoge stelpoten
Scannerrail
Blikjesglijbaan

Koelkasten  
met dynamische koeling

FKvsl 3610 

€ 970

333  l 
600 / 610 / 1640 
470 / 440 / 1452 
0,947 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / staalgrijs 
staal 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 

5 
kunststof gecoat 
45 kg 
stanggreep 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
62 / 56 kg 
5 (40°C - 40%) 
48 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 130 W 
50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 3613 

€ 1.150

348  l 
600 / 610 / 1640 
470 / 440 / 1452 
1,224 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / staalgrijs 
Isolatieglasdeur 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
LED-verlichting, schakelbaar 
5 
kunststof gecoat 
45 kg 
stanggreep 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
79 / 74 kg 
7 (35°C - 75%) 
48 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 160 W 
50 Hz / 220 – 240V~

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Bruto  inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Energieverbruik per 24 uur * 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal deur 
Materiaal binnenkast 
Type besturing 
Temperatuurdisplay 
Binnenverlichting
Verstelbare draagroosters 
Materiaal draagroosters 
Belastbaarheid draagroosters 
Type handvat 
Slot 
Deur zelfsluitend 
Deurscharniering 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning

7113413 € 31,80
9086321 € 405,51
7790773 € 369,17
7790761 € 152,50
9590231 € 244,06
7641603 € 8,48
9007659 € 292,12

7113413 € 31,80
9086321 € 405,51
7790773 € 369,17
7790761 € 152,50
9590231 € 244,06
7641603 € 8,48
9007659 € 292,12

7113413 € 31,80
9086323 € 405,51
7790773 € 369,17
7790761 € 152,50
9590231 € 244,06
7641603 € 8,48
9007659 € 292,12

FKv 3643

€ 960

348  l 
600 / 610 / 1640 
470 / 440 / 1452 
1,224 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / wit 
Isolatieglasdeur 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
LED-verlichting, schakelbaar 
4
kunststof gecoat 
45 kg 
stanggreep 
ja
- 
rechts, wisselbaar 
75 / 70 kg 
7 (35°C - 75%) 
43 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 160 W 
50 Hz / 220 – 240V~
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FKvsl 2610 

€ 860 

240 / 221 l 
600 / 610 / 1250 
470 / 440 / 1062 
0,786 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / staalgrijs 
staal 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
 
4 
roosters, kunststof gecoat 
45 kg 
stanggreep 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
52 / 47 kg 
5 (40°C - 40%) 
48 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 120 W 
50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 2613 

€ 970 

250  l 
600 / 610 / 1250 
470 / 440 / 1062 
1,030 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / staalgrijs 
Isolatieglasdeur 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
LED-verlichting, schakelbaar 
4 
roosters, kunststof gecoat 
45 kg 
stanggreep 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
64 / 60 kg 
7 (35°C - 75%) 
43 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 150 W 
50 Hz / 220 – 240V~

7113413 € 31,80
9086323 € 405,51
7790773 € 369,17
7790761 € 152,50
9590231 € 244,06
7641603 € 8,48
9007659 € 292,12

7113413 € 31,80
9086323 € 405,51

9590231 € 244,06
7641603 € 8,48
9007659 € 292,12

7113413 € 31,80
9086323 € 405,51

9590231 € 244,06
7641603 € 8,48
9007659 € 292,12

7113413 € 31,80
9086321 € 405,51

9590231 € 244,06
7641603 € 8,48
9007659 € 292,12

7113413 € 31,80
9086321 € 405,51

9590231 € 244,06
7641603 € 8,48
9007659 € 292,12

FKv 3640

€ 860 

333  l 
600 / 610 / 1640 
470 / 440 / 1452 
0,947 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / wit 
staal 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
 
4 
roosters, kunststof gecoat 
45 kg 
stanggreep 
ja
- 
rechts, wisselbaar 
60 / 55 kg 
5 (40°C - 40%) 
48 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 130 W 
50 Hz / 220 – 240V~

FKv 2643

€ 860 

250 / 229 l 
600 / 610 / 1250 
470 / 440 / 1062 
1,030 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / wit 
Isolatieglasdeur 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
LED-verlichting, schakelbaar 
3 
roosters, kunststof gecoat 
45 kg 
stanggreep 
ja
- 
rechts, wisselbaar 
61 / 57 kg 
7 (35°C - 75%) 
43 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 150 W 
50 Hz / 220 – 240V~

FKv 2640

€ 760 

240 / 221 l 
600 / 610 / 1250 
470 / 440 / 1062 
0,786 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / wit 
staal 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal 
 
3 
roosters, kunststof gecoat 
45 kg 
stanggreep 
ja
- 
rechts, wisselbaar 
49 / 45 kg 
5 (40°C - 40%) 
48 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 120 W 
50 Hz / 220 – 240V~
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Een overzicht van de voordelen

Voor onderbouw geschikte koel- en vrieskasten

Het milieuvriendelijke koelmiddel R 600a is in combinatie met 
de efficiënte compressor krachtig en energie-efficiënt.

De met kunststof gecoate draagroos-
ters zijn zeer stevig en belastbaar 
tot 45 kg, waardoor producten altijd 
optimaal bewaard en beschermd wor-
den. Doordat ze in hoogte verstelbaar 
zijn, is een flexibele indeling en van de 
binnenruimte mogelijk. 

Een optisch en akoestisch alarm waarschuwt bij een 
ongecontroleerde temperatuurstijging en koudeverlies.

Automatische ontdooiing. De moderne en efficiënte elektronica zorgt ervoor 
dat het koelapparaat tijdens de stilstandtijden van de compressor automatisch 
ontdooit. Handmatig ontdooien is daarom niet meer nodig. 

Energie-efficiënte en zuinige LED’s 
bij de modellen met een glasdeur 
zorgen voor een heldere verlichting 
van de binnenruimte. Door de geringe 
warmteafgifte wordt geen afbreuk 
gedaan aan de kwaliteit en versheid 
van de producten. 

Geschikt voor onderbouw. De FKUv- en GGU-modellen met een hoogte 
van 83 cm kunnen gemakkelijk onder een werkblad worden ingebouwd en 
vormen juist bij weinig ruimte een plaatsbesparende en perfecte oplossing. 

Het uit één stuk diepgetrokken 
interieur van polystyreen is 
gemakkelijk schoon te maken  
en geurneutraal. Omdat er 
geen storende hoekjes zijn en 
schoonmaken gemakkelijker is 
door de grote afgeronde hoeken, 
is perfecte hygiëne mogelijk. 

14
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FKUv  1663

GGU 1550

Voor onderbouw geschikte koel- en vrieskasten

Hoogwaardige koelcomponenten, geoptimaliseerde 
isolatie en een doordachte constructie zorgen voor een 

hoge energie-efficiëntie en lage verbruikskosten. 

Stevige draagmanden bij de GGU-modellen kunnen 
gemakkelijk worden uitgenomen, bieden een goed  
en snel overzicht over de producten en zorgen voor  

een flexibele indeling in de binnenruimte. 

Robuuste stanggreep. De stanggreep bij 
FKUv- en GGU-modellen is ontworpen 

voor intensief gebruik. Ergonomisch 
gemakkelijk met de linker- of rechter-

hand vast te pakken en heel eenvoudig 
schoon te maken.

Stevige sloten op de koel- en vrieskast voorkomen 
ongewenste toegang.

De glasdeur van stevig isolatieglas biedt een goed overzicht, ondersteunt de  
verkoopbevorderende presentatie en biedt snel toegang tot de producten. 

Zelfsluitende deur. Voor een comfortabele bediening en om energieverlies te verhinderen, zorgt een 
geïntegreerd mechanisme ervoor dat de deur zelfstandig sluit, elke keer wanneer deze wordt geopend.

De deurscharniering kan zonder extra onderdelen 
worden verwisseld en maakt aanpassing van de 

apparaten aan een werkplek mogelijk.

15
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Verbindingsraam
Het verbindingsraam zorgt voor bijkomende gebruiksmogelijk- 
heden. Op een kleine plek kan hiermee een geur- of  
temperatuurscheiding worden gecreëerd. Met dit verbindings-
raam kunt u bijvoorbeeld alle FKUv een GGU toestellen naar wens 
combineren.

Kwaliteit tot in het kleinste detail
De voor onderbouw geschikte koelkasten van Liebherr  zijn plaatsbesparende ruimtewonderen. Want waar weinig ruimte  
is, moet vrije ruimte heel effectief worden benut – zonder compromissen met betrekking tot koelvermogen of het behoud van de 
opgeslagen producten. De producten worden in deze compacte modellen altijd onder de beste koeltechnische omstandighe-
den bewaard, daarbij zijn de apparaten energie-efficiënt en zuinig.

Voor onderbouw geschikte koelkasten

LED-verlichting bij glasdeur FKUv.
Apparaten uit de FKUv-serie zijn naar keuze ook verkrijgbaar 
met een glasdeur waardoor een snel overzicht over de produc-
ten en een goede presentatie mogelijk zijn. Het eendelige deur-
frame is robuust en optisch hoogwaardig. Energie-efficiënte 
LED's zorgen voor een gelijkmatige verlichting van de binnen-
ruimte en van de producten en dat op zeer energiezuinige wij-
ze: LED-lampen zijn duurzaam en aanzienlijk voordeliger in het 
energieverbruik dan traditionele tl-lampen.  
Bovendien wordt geen afbreuk gedaan aan de kwaliteit van de 
producten door de verminderde warmteontwikkeling.  

Geschikt voor onderbouw – en gemakkelijk te integreren.
De apparaten kunnen onder een werkblad worden ingebouwd. 
In dat geval is voor de warmte afvoer aan de achterkant van 
het apparaat een ventilatiesleuf in het werkblad van min. 
200 cm² noodzakelijk. Zonder ventilatierooster moet de nis-
hoogte ten minste 3 cm meer bedragen dan de hoogte van 
het apparaat. De apparaten zijn met 83 cm ontworpen voor 
de specifieke werkhoogtes in de gastronomie.  
De FKUv-serie is naar keuze verkrijgbaar met een metalen 
deur of glasdeur.
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Verwisselbare deurscharniering.
De deurscharniering kan gemakkelijk worden verwisseld. Zo 
kunnen de apparaten altijd aan de werkplek worden aange-
past.

Voor onderbouw geschikte koelkasten

Zelfsluitende deur (alleen bij FKUv).
Een geïntegreerd mechanisme zorgt ervoor dat de apparaat-
deur na elke opening weer vanzelf sluit. Zo wordt onnodig koel-
verlies verhinderd.

Moderne elektronica.
De modellen beschikken over een hoogwaardige elektroni-
sche besturing met een groot temperatuurdisplay en veel 
praktische functies. De besturing is in het bovenblad geïnte-
greerd – de temperatuur kan op de graad nauwkeurig wor-
den ingesteld. Bij een ongecontroleerde temperatuurstijging 
of bij een lang geopende deur waarschuwen een optisch 
en akoestisch deur- en temperatuuralarm. Bij de FKUv-se-
rie vermindert het uitschakelen van de ventilatie het koude-
verlies wanneer de deur wordt geopend en draagt bij aan 
een constante temperatuur. De automatische ontdooirege-
ling zorgt ook bij extreme omstandigheden en het frequent 
openen van de deur voor een storingsvrije en zorgeloze wer-
king. Door de keuzefunctie voor de werking van de ventilator 
kan het opslagklimaat perfect aan de verschillende produc-
ten worden aangepast.
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7112321 € 27,91

7777671 € 256,93
9086607 € 83,78

7112321 € 27,91

7777671 € 256,93
9086607 € 83,78

7112321 € 27,91
9876691 € 244,06

9086607 € 83,78

7112321 € 27,91
9876691 € 244,06

9086607 € 83,78

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

Voor onderbouw geschikte koelkasten met dynamische koeling

Onderbouwbare koelkasten 
met dynamische koeling

FKUv 1663 

€ 1.050

141  l 
600 / 615 / 830 
440 / 435 / 670 
0,898 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
edelstaal / edelstaal 
Isolatieglasdeur 
kunststof zilvergrijs 
elektronisch 

digitaal 
optisch en akoestisch 
LED-verlichting, schakelbaar 
3 
metaal, transparante coating 
45 kg 
stanggreep van edelstaal 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
46 / 43 kg 
7 (35°C - 75%) 
42 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 120 W 
50 Hz / 220–240V~

FKUv 1613 

€ 900 

141  l 
600 / 615 / 830 
440 / 435 / 670 
0,898 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / wit 
Isolatieglasdeur 
kunststof wit 
elektronisch 

digitaal 
optisch en akoestisch 
LED-verlichting, schakelbaar 
3 
metaal, witte coating 
45 kg 
stanggreep van edelstaal 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
44 / 41 kg 
7 (35°C - 75%)
42 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 120 W 
50 Hz / 220–240V~

FKUv 1660 

€ 910

141  l 
600 / 615 / 830 
440 / 435 / 670 
0,698 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
edelstaal / edelstaal 
edelstaal 
kunststof zilvergrijs 
elektronisch 

digitaal 
optisch en akoestisch 
 
3 
metaal, transparante coating 
45 kg 
stanggreep van edelstaal 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
37 / 35 kg 
5 (40°C - 40%) 
45 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 100 W 
50 Hz / 220–240V~

FKUv 1610 

€ 760 

141  l 
600 / 615 / 830 
440 / 435 / 670 
0,698 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / wit 
staal / wit 
kunststof wit 
elektronisch 

digitaal 
optisch en akoestisch 
 
3 
metaal, witte coating 
45 kg 
stanggreep van edelstaal 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
37 / 34 kg 
5 (40°C - 40%) 
45 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 100 W 
50 Hz / 220–240V~

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Verbindingsraam wit
Verbindingsraam RVS
Set rolwielen

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Bruto  inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Energieverbruik per 24 uur * 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal deur 
Materiaal binnenkast 
Type besturing 

Temperatuurdisplay 
Waarschuwingssignaal bij storing 
Binnenverlichting 
Aantal draagroosters 
Materiaal draagroosters 
Belastbaarheid draagroosters 
Type handvat 
Slot 
Deur zelfsluitend 
Deurscharniering 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning
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* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

Onderbouwbare koelkasten met dynamische koeling

FKvesf 1803

€ 760 

180  l 
600 / 600 / 850 
513 / 441 / 702 
819 
1,200 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / staalgrijs 
Isolatieglasdeur met staalgrijs kader 
kunststof wit 
mechanisch 
analoog, in de kast 
LED-verlichting, apart schakelbaar 
3 
roosters, kunststof gecoat 
45 kg 
ja 
rechts, wisselbaar 
46 / 44 kg 
4 (30°C - 55%) 
43 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 120 W 
50 Hz / 220 – 240V~

FKvesf 1805

€ 660 

180  l 
600 / 600 / 850 
513 / 441 / 702 
819 
0,898 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+1°C tot +15°C 
staal / staalgrijs 
edelstaal 
kunststof wit 
mechanisch 
digitaal in de deur 
ja 
3 
roosters, kunststof gecoat 
45 kg 
ja 
rechts, wisselbaar 
37 / 35 kg 
4 (30°C - 55%)
43 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 120 W 
50 Hz / 220 – 240V~

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Bruto  inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Hoogte zonder werkblad in mm 
Energieverbruik per 24 uur * 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal deur 
Materiaal binnenkast 
Type besturing 
Temperatuurdisplay 
Binnenverlichting 
Verstelbare draagroosters 
Materiaal draagroosters 
Belastbaarheid draagroosters 
Slot 
Deurscharniering 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat 7112064 € 31,80 7112064 € 31,80

Onderbouwbare koelkasten  
met dynamische koeling
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De koelkasten van Liebherr 
In de drankenindustrie worden hoge eisen aan koelkasten 

gesteld. Van de keuze van zeer hoogwaardige materialen, 

het ontwerp van de koelcomponenten tot en met de ontwikke-

ling van het design bij, Liebherr  staat altijd het jarenlange 

gebruik van de apparaten centraal. Het voordeel voor onze 

klanten: daarom kunnen Liebherr modellen niet alleen gemak-

kelijk worden gevuld, maar zijn ook eenvoudig schoon te 

maken, comfortabel te bedienen, energie-efficiënt en zuinig bij 

langdurig gebruik. En ze maken een optimale presentatie van 

de producten mogelijk. Dankzij aantrekkelijke branding-mo-

gelijkheden kunt u uw merk effectief afbeelden op Liebherr 

koelkasten en beslissende prikkels voor een impulsaankoop 

geven. Liebherr  beschikt over een omvangrijk assortiment pas-

sende modellen voor de drankenindustrie voor praktisch elke 

toepassing met talrijke innovatieve ideeën in topkwaliteit en 

top-design.

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Display koelkasten van Liebherr  bieden de ideale omstandigheden voor een effectvolle en verkoopbevorderende productpresen-
tatie.Met het display met LED-achtergrondverlichting, de isolatieglasdeur en de naar wens in te delen binnenruimte bieden deze 
apparaten veel mogelijkheden om de opgeslagen producten perfect te presenteren. Het display kan door aantrekkelijke branding-
varianten individueel worden vormgegeven. In hoogte verstelbare roosters maken een flexibele aanpassing mogelijk aan verschil-
lende flesafmetingen. Het dynamische koelsysteem zorgt voor snel afkoelen, zodat producten snel kunnen worden verkocht.

Aantrekkelijk lichtdisplay.
Het inschakelbare lichtdisplay en LED-binnenverlichting 
vestigt de aandacht op uw producten of merk nog beter. 
De gebruikte LED's zijn duidelijk energiezuiniger dan tra-
ditionele verlichtingsmiddelen. Het display kan individueel 
worden vormgegeven voor de beste presentatie van uw 
merk. Er zijn drie verschillende mogelijkheden om uw merk 
of product in de spotlights te zetten: 

Het verlichte transparante LightGuide display (FKDv 4523) 
aan de binnenzijde van de deur zorgt voor duidelijke zicht-
baarheid van producten en vestigt direct de aandacht op 
uw verlichte logo.
Het LightGuide display met randverlichting (FKDv 4513) is 
een echte blikvanger. Het smalle display bevindt zich aan 
de buitenzijde van de deur.
Het display met LED achtergrondverlichting (FKDv 4211 / 
FKDv 4213 / FDv 4613) is boven de deur geplaatst en 
garandeert een goede zichtbaarheid van uw merk of  
product.
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FKDv 4523

FKDv 4513 FKDv 4211 / FKDv 4213 / FDv 4613



 

Topprestaties

Liebherr  displaykoelkasten bieden ook 

onder extreme klimaatomstandighe-

den een perfect koelvermogen. Daarbij 

speelt de energie-efficiëntie een belangrij-

ke rol: door het doelgerichte gebruik van 

zeer moderne koelcomponenten, krach-

tige en milieuvriendelijke koelmiddelen 

en nauwkeurige besturingen is gewaar-

borgd dat de apparaten altijd econo-

misch en zuinig werken. Topprestaties 

voor professionals met veel coole ideeën.

Verbruikskosten 

Liebherr drankenkoelkasten werken 

uiterst efficiënt: krachtige compressoren, 

een nauwkeurige elektronica en een 

effectieve isolatie in combinatie met het 

krachtige HFK-vrije koelmiddel R 600a 

zorgen voor een geringe energiebe-

hoefte en daarmee voor lage verbruiks-

kosten. De hoge kwaliteit van de prak-

tisch onderhoudsvrije en servicevriendelij-

ke apparaten waarborgt duurzaamheid 

en een betrouwbare werking.

Robuustheid 

Liebherr apparaten zijn speciaal ontwor-

pen voor intensief professioneel gebruik 

en zijn robuust uitgevoerd met zeer 

hoogwaardige materialen en een tot in 

het kleinste detail zorgvuldige verwer-

king van alle componenten. De voorbeel-

dige kwaliteit van de apparaten wordt 

gewaarborgd door geperfectioneerde 

tests. Alle elektronische en koeltechnische 

onderdelen zijn volledig op elkaar afge-

stemd, om maximale functionaliteit en 

efficiëntie te waarborgen, natuurlijk inclu-

sief een aantrekkelijk design. 

Goede redenen  
om te kiezen voor Liebherr 
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Verkoopbevordering

In de drankenindustrie is een effectvol-

le productpresentatie beslissend voor 

goede verkoopopbrengsten. Daarom 

zijn de Liebherr apparaten zo ontwor-

pen dat producten altijd optimaal en 

aantrekkelijk kunnen worden gepresen-

teerd en men zin heeft om ze te pak-

ken. Door de grote glasdeuren en een 

efficiënte, goed toegepaste verlichting 

heeft men goed zicht op het interieur 

van de koelkast. Op in hoogte verstelba-

re draagroosters kunnen dranken aan-

trekkelijk worden gepresenteerd. Met 

bedrijfslogo's of merkbrandings worden 

de apparaten een echte blikvanger.

Design

Krachtige techniek in haar beste vorm: 

Liebherr  hecht er bij het ontwerp van 

het design veel waarde aan dat de 

apparaten elegantie en waarde uit-

stralen. Zoals bijvoorbeeld de display-

koelers barmodel – hun uitstekende 

stabiliteit wordt perfect benadrukt door 

het design. Hoogwaardige en speci-

aal veredelde materialen evenals fraai 

gevormde structuren markeren de unieke 

Liebherr stijl. 

Servicevriendelijkheid

Liebherr koelkasten zijn ontworpen voor 

maximale servicevriendelijkheid: de grote 

afgeronde hoeken van het diepgetrok-

ken interieur evenals gemakkelijk te ver-

wijderen roosters vereenvoudigen de 

hygiënische reiniging en zorgen voor 

een duidelijke tijdwinst. Bovendien zijn 

Liebherr apparaten op grond van hun 

doordachte concept praktisch onder-

houdsvrij en eenvoudig te bedienen. Bij 

alle componenten die een regelmatige 

servicebeurt nodig hebben, is gelet op 

een goede toegankelijkheid.
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Een overzicht van de voordelen

Alle apparaten zijn standaard uitgerust  
met een slot. 
(Uitgezonderd FKDv 4513)

Dynamisch koelsysteem (met ventilator) koelt 

nieuw ingelegde dranken zeer snel af tot de 

perfecte serveertemperatuur en zorgt voor een 

constante temperatuur in de binnenruimte.

Design en functionaliteit cool gecombineerd: 

het elegante SwingLine-design met afgevlakte 

deurkanten voldoet aan de hoogste eisen op  

het gebied van elegantie. 

RoHS- en WEEE-conform door toepassing van milieuvriendelijke materialen in combinatie 

met een optimale recyclingmogelijkheid. 

Het natuurlijke en HFK-vrije koelmiddel R 600a is milieuvriendelijk en in combinatie met 

krachtige compressoren zeer energie-efficiënt. 

Met de ergonomische stanggreep heeft men 
snel toegang en deze waarborgt stabiliteit, ook 
wanneer de deur vaak wordt geopend.

De behuizing van gepoedercoate staalplaat is zonder naden uitgevoerd en daardoor uiterst 

robuust, stootbestendig en gemakkelijk schoon te maken. De opgetrokken zijwanden kunnen 

klantspecifiek individueel worden vormgegeven en voor brandingdoeleinden worden gebruikt.

Koelkasten met isolatieglasdeur

Display met LED-verlichting garandeert dat de 
inhoud sterk de aandacht trekt. Het displayveld 
kan door de klant individueel worden aangepast.
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FKDv 4523

Het variabele temperatuurbereik maakt een individuele regeling van de temperatuur mogelijk.

De met kunststof gecoate draagroosters zijn in hoogte verstelbaar en maken een variabel gebruik van de binnenruimte mogelijk 

voor verschillende flesafmetingen. De fijnmazige roosters zijn extreem belastbaar en zorgen dat de producten stevig staan.

Het diepgetrokken kunststof interieur is geurneutraal, zeer robuust, duurzaam en 

biedt perfecte hygiëne door grote, gemakkelijk schoon te maken afgeronde hoeken. 

De effectieve isolatie verlaagt het energieverbruik en zorgt 

voor een constante temperatuur in de binnenruimte.

Bij het openen van de deur minimaliseert het automatisch uitschakelen van de ventilatie het uitstromen van koude lucht.

De apart inschakelbare LED-binnenverlichting is energie-efficiënt en 

plaatst de producten in het middelpunt voor een optimale presentatie.

De verwisselbare deurscharniering maakt 

aanpassing aan de werkplek mogelijk. 

De isolatieglasdeur biedt een perfect zicht op de inhoud, zorgt voor een 

optimale energie-efficiëntie en ondersteunt de effectvolle productpresentatie.
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Een overzicht van de voordelen

Het natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddel R 290 is HFK-vrij  
en in combinatie met krachtige compressoren energie-efficiënt.

Het krachtige dynamische koelsysteem zorgt ervoor dat  

nieuwe diepvriesproducten in de diepvrieskast snel bevriezen en dat  

de temperatuur in de gehele binnenruimte constant blijft.

De stevige draagroosters hebben een kunststof coating en 
zijn tot 50 kg extreem belastbaar. Ze kunnen eenvoudig worden 
uitgenomen wanneer de deur 90° openstaat.

Het robuuste slot verhindert ongewenste toegang.

Het diepgetrokken interieur van polystyreen is geur-
neutraal, zeer robuust en duurzaam. Dankzij grote af-
geronde hoeken die eenvoudig zijn schoon te maken, is 
perfecte hygiëne mogelijk. 

Het display met energie-efficiënte LED-achtergrondverlichting 
verhoogt de aandacht voor het apparaat en zijn inhoud. Het displayveld 
kan individueel worden aangepast en parallel met de binnenverlich-
ting worden geschakeld. Bovendien vergroot specifieke branding de 
aandacht voor een merk of producten. Voor behuizing en deurframe 
bestaan diverse kleuropties.

De NoFrost-module is achter het display aangebracht waardoor een maximale benutting van de binnenruimte mogelijk is. 

Individuele brandingopties op het display (FDv), de behuizing en het deurframe vergroten 
de aandacht voor producten of een bedrijf en ondersteunen de verkoopbevordering.

Display diepvrieskasten met dynamische koeling
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FDv 4613

De zeer efficiënte heetgasontdooiing verkort de ontdooiperiode tot  

ca. 10 minuten, waardoor de temperatuurstijging in het apparaat duidelijk 

wordt verminderd. Zo blijft de kwaliteit van de levensmiddelen langer  

behouden omdat de producten tijdens de ontdooifase niet uit de diepvries-

kast hoeven te worden genomen en ze niet onderworpen worden  

aan onnodige temperatuurschommelingen.

De robuuste stanggreep is ergonomisch gemakkelijk 

vast te pakken en eenvoudig schoon te maken.

Voor een comfortabele bediening van de apparaten blijven  

de glazen deuren met aluminium frame openstaan bij  

een openingshoek van 90°. Zo kunnen grotere hoeveelheden  

producten gemakkelijk in de kast worden gezet of worden  

uitgenomen. Bij minder dan 60° sluiten de deuren vanzelf met 

behulp van de magneetafdichting om koudeverlies te voorkomen.

De elektrisch verwarmde isolatieglasdeur met driedubbele 

beglazing voorkomt koudeverlies en condensvorming.

De aan beide zijden aangebrachte verticale LED-verlichting 
zorgt voor een goede belichting van de binnenruimte en stimuleert 

de verkoop door een optimale presentatie van de producten.

Het digitale temperatuurdisplay geeft de werkelijke temperatuur in de binnenruimte tot op de graad nauwkeurig aan. 

Met behulp van de nauwkeurige elektronica is het temperatuurbereik instelbaar van -10 °C tot -25 °C. 

De sokkelplaat voorkomt ophoping van stof en vuil op de compressor en biedt 

een optisch aantrekkelijke afwerking aan de onderkant van het apparaat.  

30 min  
elektrische  
ontdooiing

10 min  
heetgasontdooiing
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v

7113267 € 22,18
7790669 € 779,76
7435063 € 8,48
9007659 € 292,12

Display koelkasten met isolatiedeur en dynamische koeling

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

Display koelkasten  
met isolatieglasdeur en dynamische koeling

FKDv 4523 

€ 1.499

449  l 
600 / 696 / 2027 
456 / 516 / 1804 
2,241 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+2°C tot +12°C 
staal / zwart 
isolatieglasdeur 
kunststof grijs 
elektronisch 
digitaal, in de kast 
2 verticale zuilen, links en rechts
LightGuide, in de deur 
6
metaal, transparante coating 
45 kg 
stanggreep metaal 
ja 
ja 
rechts, wisselbaar 
95 / 85 kg 
4 (30°C - 55%) 
52 dB(A) 
R 600a 
160 W 
50 Hz / 220 – 240V~

FKDv 4513

€ 1.199

449  l 
600 / 696 / 2027 
456 / 516 / 1804 
1,980 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+2°C tot +12°C 
staal / staalgrijs 
isolatieglasdeur 
kunststof wit 
mechanisch 
analoog, in de kast 
verticale zuil aan rechterzijde
LightGuide, op de deur 
6 
kunststof gecoat 
45 kg 
stanggreep metaal 
nee 
ja 
rechts, wisselbaar 
95/85 kg 
4 (30°C - 55%) 
52 dB(A) 
R 600a 
160 W 
50 Hz / 220 – 240V~

FKDv 4213

€ 1.049
FKDv 4211 € 990
411  l 
600 / 687 / 2010 
456 / 516 / 1660 
1,800 kWh 
dynamisch 
automatisch 
+2°C tot +12°C 
staal / wit 
isolatieglasdeur 
kunststof wit 
mechanisch 
analoog, in de kast 
verticale zuil aan rechterzijde 
standaard
5 
kunststof gecoat 
45 kg 
stanggreep kunststof 
ja 
nee 
rechts, wisselbaar 
101 / 94 kg 
4 (30°C - 55%) 
60 dB(A) 
R 600a 
160 W 
50 Hz / 220 – 240V~

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar met stalen deur
Bruto  inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Energieverbruik per 24 uur * 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal deur 
Materiaal binnenkast 
Type besturing 
Temperatuurdisplay 
LED binnenverlichting 
LED Display
Verstelbare draagroosters 
Materiaal draagroosters 
Belastbaarheid draagroosters 
Type handvat 
Slot 
Deur zelfsluitend 
Deurscharniering 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning

Accessoires
Draagrooster
Beschermbeugel
Scannerrail
Blikjesglijbaan

7113269 € 31,80
7790671 € 632,47
7435063 € 8,48
9007659 € 292,12

7113267 € 22,18
7790671 € 632,47
7435063 € 8,48
9007659 € 292,12
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v

7438722 € 27,91
7438721 € 27,91

FDv 4613 variant A03 FDv 3613 variant A03

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

Display vrieskasten  
met isolatieglasdeur en dynamische koeling

Display vrieskasten met isolatiedeur en dynamische koeling

FDv 4613

€ 2.150

461  l 
670 / 730 / 1999 
532/568/1275 
7,752 kWh 
dynamisch 
automatisch 
-10°C tot -25°C 
staal / wit 
isolatieglasdeur 
kunststof wit 
elektronisch 
digitaal 
LED
optisch en akoestisch 
4 
kunststof gecoat 
50 kg 
stanggreep metaal 
jzwenkwielen met blokeerrem voor, bokwielen achter 
ja 
rechts 
154/141 kg 
7 (35°C - 75%) 
65 dB(A) 
R 290 
4,4 A / 1012 W 
50 Hz / 220 – 240V~

Fv 3613

€ 2.100

365  l 
670 / 730 / 1659 
532/568/969 
7,612 kWh 
dynamisch 
automatisch 
-10°C tot -25°C 
staal / wit 
isolatieglasdeur 
kunststof wit 
elektronisch 
digitaal 
LED 
optisch en akoestisch 
3
kunststof gecoat 
50 kg 
stanggreep metaal 
jzwenkwielen met blokeerrem voor bokwielen achter 
ja 
rechts 
136/125 kg 
7 (35°C - 75%) 
60 dB(A) 
R 290 
4,4 A / 1012 W 
50 Hz / 220 – 240V~

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Bruto  inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Energieverbruik per 24 uur * 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal deur 
Materiaal binnenkast 
Type besturing 
Temperatuurdisplay 
LED binnenverlichting 
Waarschuwingssignaal bij storing
Verstelbare draagroosters 
Materiaal draagroosters 
Belastbaarheid draagroosters 
Type handvat 
Wielen
Slot 
Deur zelfsluitend 
Deurscharniering 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning
Ook verkrijgbaar met deurscharniering links
Accessoires
Draagrooster
Bodemrooster

7438722 € 27,91
7438721 € 27,91
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Koelkisten met statische koeling

Een overzicht van de voordelen

RoHS- en WEEE-conform door toepassing van milieuvriendelijke materialen 

in combinatie met een optimale recyclingmogelijkheid. 

Stevige dubbele zwenkwielen 

vergemakkelijken het transport wan-

neer kisten van werkplek moeten 

veranderen.

Individuele branding verhoogt de aandacht voor uw bedrijf en de producten.

Het eendelige ABS-frame zorgt voor vormstabiliteit.  

De afgeronde hoeken onderstrepen het moderne design. 

Het analoge temperatuurdisplay geeft de werkelijke binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan.
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FT 3302

Door het stevige glazen schuifdeksel heeft men goed zicht op de 

producten waardoor een effectieve en overtuigende productpresentatie 

mogelijk is. Een dekselslot is verkrijgbaar.

De zeer efficiënte isolatie vermindert het energieverbruik en zorgt voor constante temperaturen. 

Het natuurlijke en HFK-vrije koelmiddel R 600a is milieuvriendelijk 

en in combinatie met krachtige compressoren energie-efficiënt. 

De behuizing van gepoedercoate staalplaat is zonder naden uitgevoerd en daardoor robuust en stootbestendig. 

Gemakkelijk openen en sluiten van de schuifdeksels door een 

speciale glijlaag in de afdichtingsprofielen. 
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Koelkisten met statische koeling

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Liebherr flessenkoelkisten worden gefabriceerd voor langdurig professioneel gebruik. Voor een betrouwbare pres-
tatie en  efficiëntie zorgen de duurzame, stille compressor en de uiterst effectieve isolatie. De stevige glazen schuifdek-
sels sluiten zelfs bij intensieve belasting goed af, voorkomen temperatuurverlies en maken een goed zicht op de 
producten mogelijk. De temperatuurregeling kan traploos tussen 2°C en +15°C ingesteld worden. De behuizing van staalplaat en 
het roestvrije aluminium interieur zorgen ervoor dat de koelkisten ongevoelig zijn voor stoten en eenvoudig zijn schoon te maken. 

Robuuste glazen schuifdeksels. 
De glazen schuifdeksels van het model FT 3302 bestaan uit 
gehard enkelvoudig veiligheidsglas en maken een effectvolle 
presentatie van het aanbod mogelijk.

Mobiel met zwenkwielen.
De stevige zwenkwielen vergemakkelijken het transport,  
zeker wanneer de kisten vaak van plaats moeten veranderen.  
Daarom zijn alle modellen uitgerust met hoogwaardige 
zwenkwielen met een rubber coating.
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FT 3300

€ 900

326 l 
1045 / 661 / 916 
920/ 535 / 660 
0,833 kWh 
statisch 
handmatig 
+2°C tot +15°C 
staal / wit 
aluminium 
staalgrijs 
aluminium 
mechanisch 
zwenkwielen 
ja 
accessoire 
55 / 46 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 120 W 
50 Hz / 220 – 240V~

FT 3302

€ 950

334  l 
1045 / 661 / 910 
920/ 535 / 600 
1,233 kWh 
statisch 
handmatig 
+2°C tot +15°C 
staal / wit 
glas 
staalgrijs 
aluminium 
mechanisch 
zwenkwielen 
ja 
accessoire 
56 / 49 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 150 W 
50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires
Steekslot voor aluminium deksels
Steekslot voor glazen schuifdeksels
Mand groot
Mand klein

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Bruto  inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Energieverbruik per 24 uur 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal deksel 
Bovenrand 
Materiaal binnenkast 
Type besturing 
Wielen 
Afvoer voor dooiwater 
Slot 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning

Koelkisten

7042835 € 31,80

7112527 € 57,56
7112525 € 57,56

7042845 € 31,80
7112527 € 57,56
7112525 € 57,56
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Diepvrieskisten

Een overzicht van de voordelen

Met de brede aluminium greep kan het deksel van de kist  
gemakkelijk worden geopend.

De zeer effectieve isolatie voorkomt energieverlies en ondersteunt  
de goede energie-efficiëntie van de kisten.

Het aluminium interieur met  
afgeronde hoeken is eenvoudig 
schoon te maken en voldoet  
aan alle hygiëne-eisen. Door het 
roestvrije en krasvaste aluminium 
beschikt het interieur over een zeer 
goed koudegeleidingsvermogen.

Goede belichting van de  
binnenruimte door efficiënte  
verlichting.

De condensor die zorgt voor de afvoer van warmte is rond-
om in de buitenwand ingeschuimd waardoor het apparaat 
trillingsarm en stil werkt. Er vormt zich geen condens op de be-
huizing; de buitenwand kan gemakkelijk worden schoongemaakt 
voor perfecte hygiëne.

De behuizing van gepoedercoate staalplaat is zonder naden uitgevoerd  
en daardoor sterk, krasvast en stootbestendig.
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GTL 6106

35

Het analoge temperatuurdisplay 
geeft de binnentemperatuur tot op 

de graad nauwkeurig aan.

Variabel temperatuurbereik, individueel instelbaar tussen -14 °C en -26 °C.

Het slot verhindert ongewenste toegang.

Het natuurlijke en HFK-vrije koelmiddel R 600a is in combinatie  
met krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.

Door het StopFrost-systeem wordt rijpvorming in de  
vriesruimte en op de diepvriesproducten verminderd, waardoor  

ontdooien veel minder vaak noodzakelijk is. Ook na het  
openen en sluiten kan de kist weer moeiteloos worden geopend,  

omdat er geen onderdruk ontstaat.

De romp van de kist is robuust en stevig uitgevoerd.  
Daardoor wordt gewaarborgd dat de kisten ook bestand zijn  

tegen intensieve belasting en torsievrij zijn.

Stevige inhangmanden  
zorgen voor overzichtelijkheid in 

de binnenruimte van de  
kist en een flexibele indeling 

van de producten.



3636  

Diepvrieskisten

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Of er nu fruit en groente, vlees of vis moet worden bewaard: de diepvrieskisten van Liebherr  bieden voor elk soort product 
en elke hoeveelheid passende opslagcondities. De hoge kwaliteit van de componenten en de nauwkeurige verwerking ervan 
waarborgen functionaliteit en efficiëntie ook onder extreme gebruiksvoorwaarden. Liebherr  heeft in het omvangrijke assortiment  
diepvrieskisten voor elke wens precies het juiste apparaat.

Analoog temperatuurdisplay. 
Het analoge temperatuurdisplay geeft de binnentemperatuur 
tot op de graad nauwkeurig aan en is goed leesbaar aan de 
buitenkant op het apparaat aangebracht.

StopFrost met dubbel voordeel.
Het StopFrost-systeem van de GTL-vrieskisten biedt twee 
beslissende voordelen: de rijpvorming in de vriesruimte en 
op de producten wordt duidelijk verminderd en er hoeft veel 
minder vaak te worden ontdooid. Bovendien verhindert het 
StopFrost-systeem dat er na het openen en sluiten van het 
deksel onderdruk ontstaat, de diepvrieskist kan direct weer 
moeiteloos worden geopend.

Efficiënt en milieuvriendelijk.
Door het gebruik van het natuurlijke en milieuvriendelijke  
koelmiddel R 600 a, een uiterst doeltreffende isolatie en 
krachtige compressoren zijn de vrieskisten zeer energie- 
efficiënt en economisch.
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Ingeschuimde condensor. 
De condensor die zorgt voor warmte afvoer is rondom in de 
buitenwand ingeschuimd. Daardoor werkt de kist trillingsarm 
en heel stil. Bovendien wordt de vorming van condens voor-
komen, hetgeen bijdraagt aan een goede hygiëne. 

Goed in de hand.
De stevige aluminium greep is ergonomisch en reinigings-
vriendelijk vormgegeven om het deksel gemakkelijk  
te openen en voor perfecte hygiëne.

Robuust slot.
Het slot is stevig uitgevoerd en verhindert ongewenste toegang.

Inhangmanden en verlichting. 
In de inhangmanden kunnen de producten overzichtelijk  
gesorteerd worden gepresenteerd. De in het deksel van de 
kist geïntegreerde verlichting zorgt voor een goed overzicht.
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Diepvrieskisten

Accessoires
Draadmand
Rollenrails

7112727 € 27,91
9901627 € 184,08

7112727 € 27,91
9901627 € 184,08

7112727 € 27,91
9901627 € 184,08

Diepvrieskisten GTL 6106

€ 1.070 

601 l 
1647 / 776 / 908 
1520 / 575 / 702 
1,509 kWh 
statisch 
handmatig 
-14°C tot -26°C 
edelstaal 
staal / wit 
aluminium 
mechanisch 
analoog 
ja 
3 
6 
aluminium profiel 
ja 
60 – 60 mm 
ja 
90 / 76 kg 
5 (40°C - 40%) 
44 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 200 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTL 6105

€ 1.020 

601  l 
1647 / 776 / 917 
1520 / 575 / 702 
1,509 kWh 
tatisch 
handmatig 
-14°C tot -26°C 
staal 
staal / wit 
aluminium 
mechanisch 
analoog 
ja 
3 
6 
aluminium profiel 
ja 
60 – 60 mm 
ja 
90 / 76 kg 
5 (40°C - 40%) 
44 dB(A) 
R 600a 
1.5 A / 200 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTL 4906

€ 960 

485  l 
1372 / 776 / 908 
1245 / 575 / 702 
1,254 kWh 
statisch 
handmatig 
-14°C tot -26°C 
edelstaal 
staal / wit 
aluminium 
mechanisch 
analoog 
ja 
2 
4 
aluminium profiel 
ja 
60 – 60 mm 
ja 
77 / 66 kg 
5 (40°C - 40%) 
42 dB(A) 
R 600a 
1.2 A / 140 W 
50 Hz / 220 – 240V~

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)

Bruto  inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Energieverbruik per 24 uur 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal deksel 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal binnenkast 
Type besturing 
Temperatuurdisplay 
Verlichting 
Aantal manden 
Max. aantal manden 
Type handvat 
Slot 
Isolatie 
Afvoer voor dooiwater 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning
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7112727 € 27,91
9901627 € 184,08

7112725 € 27,91
9901629 € 244,06 

7112725 € 27,91
9901629 € 244,06

GTL 4905

€ 900 

485  l 
1372 / 776 / 917 
1245 / 575 / 702 
1,254 kWh 
statisch 
handmatig 
-14°C tot -26°C 
staal 
staal / wit 
aluminium 
mechanisch 
analoog 
ja 
2 
4 
aluminium profiel 
ja 
60 – 60 mm 
ja 
79 / 67 kg 
SN-T 
42 dB(A) 
R 600a 
1.2 A / 140 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTL 3006

€ 800 

299  l 
998 / 725 / 908 
871 / 526 / 702 
0,778 kWh 
statisch 
handmatig 
-14°C tot -26°C 
edelstaal 
staal / wit 
aluminium 
mechanisch 
analoog 
ja 
2 
3 
aluminium profiel 
ja 
60 – 60 mm 
ja 
59 / 49 kg 
5 (40°C - 40%) 
42 dB(A) 
R 600a 
0.5 A / 120 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTL 3005

€ 700 

299  l 
998 / 725 / 917 
871 / 526 / 702 
0,778 kWh 
statisch 
handmatig 
-14°C tot -26°C 
staal 
staal / wit 
aluminium 
mechanisch 
analoog 
ja 
2 
3 
aluminium profiel 
ja 
60 – 60 mm 
ja 
56 / 48 kg 
5 (40°C - 40%) 
39 dB(A) 
R 600a 
0.5 A / 120 W 
50 Hz / 220 – 240V~
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Vergroot de  
bekendheid van uw merk
Liebherr  biedt talrijke mogelijkheden om apparaten individueel en op indrukwekkende wijze te branden. U kunt daarbij kiezen tus-
sen verschillende methodes en diverse modellen op het gebied van ijsconservatoren en kisten voor impulsverkoop. Op verzoek 
ontwikkelen wij voor u eigen apparaatconcepten die uw merk tot zijn recht laten komen en voldoen aan uw specifieke eisen.

3D-effect
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Individuele bestickering

De gewenste branding wordt afhankelijk van aantal en motief ofwel door middel van een zeefdruk- of digitaal 
drukprocedé op een geschikte sticker aangebracht, meestal pvc-folie. Deze wordt nauwkeurig op de geschuimde 
behuizing van de kist of kast aangebracht.

Display-/zijwand-/deurbestickering

Door een individuele kleurstelling kan uw merk zodanig worden gepresenteerd dat het sterk de aandacht trekt 
en de producten nog aantrekkelijker worden getoond. Om zijwanden, deurframe, greep, sokkel, displayframe 
en interieur klantspecifiek vorm te geven, kunnen verschillende materialen en effecten worden toegepast.

LED-logo

Tussen de beide ruiten van isolatieglas van de glazen deur 
kan een individueel motief worden ingegraveerd en d.m.v. 
LED worden verlicht. Het effect is indrukwekkend – het 
motief komt zo uitstekend tot zijn recht.

3D-branding 

3D-brandings geven een apparaat een bijzondere aantrek-
kingskracht en bieden voor het creatieve gebruik van foto's 
geheel nieuwe mogelijkheden. Door een speciaal procedé 
kunnen hoogwaardige stickers in 3D-druk (lenticulair  
drukwerk) worden vervaardigd. Bovendien werkt Liebherr  
met verschillende drukniveaus en -lagen op de beglazing, 
die in combinatie met de juiste belichting van achteren resul-
teren in een 3D-effect. Zo wordt elk apparaat een individuele  
blikvanger en dat stimuleert een impulsaankoop.

Individuele kleurstelling

Door een individuele kleurstelling kan uw merk zodanig 
worden gepresenteerd dat het sterk de aandacht trekt en 
de producten nog aantrekkelijker worden getoond. Om zij-
wanden, deurframe, greep, sokkel, displayframe en interieur 
klantspecifiek vorm te geven, kunnen verschillende materia-
len en effecten worden toegepast. 

Lenticulair drukwerk
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Een overzicht van de voordelen

Het meerdelige deksel in een aantrekkelijk en modern design met afgeronde

hoeken zorgt voor stabiliteit en beschermt bij het uitnemen van producten.

RoHS- en WEEE-conform door toepassing van milieuvriendelijke

materialen in combinatie met een optimale recyclingmogelijkheid.

Stevige zwenkwielen vergemak-

kelijken het transport wanneer het 

apparaat naar een andere plaats moet 

verhuizen en maken een reiniging van 

de vloer onder het apparaat mogelijk.

De behuizing van gepoedercoate staalplaat bestaat uit een plaatmantel zonder

naden en is daardoor uiterst robuust en stootbestendig. De afgeronde hoeken van

50 mm verminderen krassen en schade door stoten.

IJsconservatoren

Zeer efficiënte isolatie zorgt voor
constante temperaturen en verlaagt
het energieverbruik.

Het aluminium interieur met afgeronde

hoeken is eenvoudig schoon te maken,

roestvrij, krasvast, maakt perfecte hygiëne

mogelijk en bezit een goed vermogen om

de kou te geleiden.

De frameverwarming met heetgas

voorkomt condens op de glazen deksels,

maakt een goed zicht op de inhoud van

de kist mogelijk en ondersteunt een

optimale presentatie van de producten.

Stevige inhangmanden maken een overzichtelijke

presentatie van producten mogelijk.
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Energie-efficiënte LED-binnenverlichting voor een

doeltreffende en overtuigende presentatie van het aanbod.

Een dekselslot is optioneel verkrijgbaar.

De natuurlijke koelmiddelen R 290 en R 600a zijn HFK-vrij, milieuvriendelijk

en in combinatie met krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.

De vorm en kleur van de gekleurde afdekking van de compressorruimte

is aangepast aan het kunststof frame.

IJsconservatoren

Variabel temperatuurbereik individueel instelbaar tussen -10 °C en -24 °C.

Teflonlagen in de afdichtingsprofielen vergemakkelijken

het openen en sluiten van de kistdeksels.

De condensor die zorgt voor de warmteafvoer is rondom 

in de buitenwand ingeschuimd waardoor het apparaat 

trillingsarm en stil werkt. De buitenwand kan gemakkelijk 

worden schoongemaakt – voor perfecte hygiëne.

Het analoge temperatuurdisplay geeft de werkelijke 
binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan.

Schuifdeksels van gehard enkelvoudig veiligheidsglas
zijn breukveilig, belastbaar en bieden stabiliteit in het bovenste

deel van de kist. Door de verminderde warmte-instraling zijn de

producten altijd goed te zien. Voor een gemakkelijke bediening

en reiniging kan het deksel worden weggenomen.
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Onderhoudsvriendelijk aluminium interieur
Het aluminium interieur met afgeronde hoeken is gemakkelijk
schoon te maken, roestvrij en krasvast. Door het aluminium
materiaal biedt het een uitstekend koudegeleidingsvermogen.

Geïsoleerde schuifdeksels
Door de afdekking van aluminium en hard pvc zijn de geïsole-
erde deksels van de GTE ..00-modellen zeer belastbaar. De bo-
venkant is voorzien van een krasvast aluminium werkblad. Als 
accessoire is een steekslot leverbaar.

Lichtlopende glazen schuifdeksels
De gewelfde glazen schuifdeksels van de GTI-kisten bestaan uit 
gehard enkelvoudig veiligheidsglas. Door teflonlagen in de af-
dichtingsprofielen en het met heetgas verwarmde kunststof 
frame kunnen de dekselhelften gemakkelijk worden bewogen.

Kwaliteit tot in het kleinste detail
De ijsconservatoren van Liebherr  zijn speciaal ontworpen voor extreme eisen en hoge belasting bij professioneel gebruik.
Robuuste materialen, hoogwaardige koelcomponenten en een kwalitatieve verwerking waarborgen duurzaamheid. De stevige 
manden en heldere glazen schuifdeksels dragen bij aan een doeltreffende productpresentatie. In het
omvangrijke assortiment ijsconservatoren vindt u voor elke wens het juiste apparaat met de geschikte eigenschappen.

IJsconservatoren

Doeltreffende presentatie van de producten
De GTI-ijsconservatoren zijn voorzien van apart inschakelbare
LED-binnenverlichting. Deze is horizontaal en niet-verblindend
in de voorkant van het interieur geïntegreerd. Voor verpakt ijs en
schepijs zijn stevige manden in verschillende afmetingen verkri-
jgbaar. Door de flexibele indeling kan de binnenruimte altijd
volledig worden benut. Praktische scheidingswanden zijn hier-
voor verkrijgbaar als accessoire.
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Stabiel door profiel
Het eendelige ABS-frame met afgeronde hoeken zorgt voor
extra stabiliteit in het bovenste deel van de kist.

Stiller door condensor in de buitenwand
Door de ingeschuimde condensor in de buitenwand werken de
ijsconservatoren zeer geluids- en trillingsarm en de behuizing
kan gemakkelijk worden schoongemaakt. 

Stevige zwenkwielen
Wanneer een kist vaak van plaats moet veranderen, vormen
zwenkwielen een praktisch transporthulpmiddel. Alle
GTE- / GTI-modellen zijn uitgerust met hoogwaardige
zwenkwielen van 50 mm met een rubber coating.

IJsconservatoren

Schuifdeksels van gehard enkelvoudig veiligheidsglas
De glazen schuifdeksels op de GTI en GTE ..02 en ..52 zijn 

breukveilig, belastbaar en bieden stabiliteit in het bovenste 

deel van de kist. Voor een gemakkelijke bediening en reiniging 

kan het deksel worden weggenomen.



46

Accessoires
Steekslot voor glazen schuifdeksels
Tussenschot 250 mm
Tussenschot 210 mm
Draadmand 250 mm
Draadmand 210 mm
Zwenkwiel met rem

7042845 € 31,80
7113345 € 6,28
7113343 € 6,28
7113353 € 31,80
7113351 € 31,80
7044750 € 14,63

IJsconservatoren voor impulsverkoop

IJsconservatoren 
voor impulsverkoop

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar zonder LED-verlichting als

Bruto  inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Energieverbruik per 24 uur * 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal deksel 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal binnenkast 
Kleur afdeklijst 
Type besturing 
Temperatuurdisplay 
Binnenverlichting 
Aantal meegeleverde manden
Maximum aantal manden
Wielen 
Isolatie 
Afvoer voor dooiwater 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning

GTI 5853

€ 1.000
GTI 5803 € 950

578  l 
1675/661/913 
1550/535/560 
4,668 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
glas 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist 
LED 
0 
7
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
88 / 78 kg 
4 (30°C - 55%) 
52 dB(A) 
R 290 
3.0 A / 300 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTI 4953

€ 950
GTI 4903 € 900

495  l 
1465/661/913 
1340/535/560 
3,762 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
glas 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist 
LED 
0 
6
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
80 / 71 kg 
4 (30°C - 55%) 
52 dB(A) 
R 290 
2.0 A / 200 W 
50 Hz / 220 – 240V~

7042845 € 31,80
7113345 € 6,28
7113343 € 6,28
7113353 € 31,80
7113351 € 31,80
7044750 € 14,63

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting
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GTI 4153

€ 900
GTI 4103 € 850

413  l 
1255/661/913 
1130/535/560 
2,252 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
glas 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist 
LED 
0 
5
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
71/63 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 290 
2.0 A / 200 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTI 3353

€ 850
GTI 3303 € 800

330  l 
1045//661/913 
920/535/560 
1,940 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
glas 
staal / wit 
aluminium 
grijs
mechanisch 
analoog, in de kist 
LED 
0 
4
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
63/56 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 130 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTI 1753

€ 750
GTI 1703 € 700

164 l 
625/661/913 
500/535/560 
1,649 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
glas 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist 
LED 
0 
2
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
48/42 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

7042845 € 31,80
7113345 € 6,28
7113343 € 6,28
7113353 € 31,80
7113351 € 31,80
7044750 € 14,63

7042845 € 31,80
7113345 € 6,28
7113343 € 6,28
7113353 € 31,80
7113351 € 31,80
7044750 € 14,63

7042845 € 31,80
7113345 € 6,28
7113343 € 6,28
7113353 € 31,80
7113351 € 31,80
7044750 € 14,63
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IJsconservatoren

GTE 5800

€ 850

573  l 
1675/661/913 
1550/535/660 
2,251 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
aluminium 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist 

0 
7 
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
73/63 kg 
4 (30°C - 55%) 
52 dB(A) 
R 290 
3.0 A / 220 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTE 5852

€ 950
GTE 5802 € 900

585  l 
1675/661/911 
1550/535/600 
3,121 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
glas 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist 
LED
0 
7 
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
79/68 kg 
4 (30°C - 55%) 
52 dB(A) 
R 290 
3.0 A / 220 W
50 Hz / 220 – 240V~

GTE 4900

€ 800

491  l 
1465/661/916 
1340/535/660 
2,000 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
aluminium 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist 

0 
6 
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
67/58 kg 
4 (30°C - 55%) 
52 dB(A) 
R 290 
2.0 A / 200 W 
50 Hz / 220 – 240V~

IJsconservatoren

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar zonder LED-verlichting als

Bruto  inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Energieverbruik per 24 uur 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal deksel 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal binnenkast 
Kleur afdeklijst 
Type besturing 
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting 
Aantal meegeleverde manden 
Max. aantal manden 
Wielen 
Isolatie 
Afvoer voor dooiwater 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning

Accessoires
Draadmand voor schepijsbakken
Draadmand 250 mm
Draadmand 210 mm
Tussenschot 250 mm
Tussenschot 210 mm
Steekslot voor glazen deksels
Steekslot voor aluminium schuifdeksels
Zwenkwiel met rem

7113395 € 18,30
7113399 € 31,80
7113397 € 31,80
7113349 € 8,48
7113347 € 8,48

7042835 € 31,80
7044750 € 14,63

7113395 € 18,30
7113399 € 31,80
7113397 € 31,80
7113349 € 8,48
7113347 € 8,48
7042845 € 31,80

7044750 € 14,63

7113395 € 18,30
7113399 € 31,80
7113397 € 31,80
7113349 € 8,48
7113347 € 8,48

7042835 € 31,80
7044750 € 14,63
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GTE 4952

€ 900
GTE 4902 € 850

501 l 
1465/661/911 
1340/535/600 
2,562 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
glas 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist 
LED
0 
6 
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
72/63 kg 
4 (30°C - 55%) 
52 dB(A) 
R 290 
2.0 A / 200 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTE 4100

€ 750

409  l 
1255/661/916 
1130/535/660 
1,600 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
aluminium 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist 

0 
5 
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
61 / 52 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 290 
2.0 A / 160 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTE 4152

€ 850
GTE 4102 € 800

417 l 
1255/661/911 
1130/535/600 
2,052 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
glas 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist 
LED
0 
5 
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
65/56 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 290 
2.0 A / 160 W 
50 Hz / 220 – 240V~

7113395 € 18,30
7113399 € 31,80
7113397 € 31,80
7113349 € 8,48
7113347 € 8,48
7042845 € 31,80

7044750 € 14,63

7113395 € 18,30
7113399 € 31,80
7113397 € 31,80
7113349 € 8,48
7113347 € 8,48

7042835 € 31,80
7044750 € 14,63

7113395 € 18,30
7113399 € 31,80
7113397 € 31,80
7113349 € 8,48
7113347 € 8,48
7042845 € 31,80

7044750 € 14,63
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IJsconservatoren

GTE 3300

€ 700

326 l 
1045/661/916 
920/535/660 
1,501 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
aluminium 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist
 
0 
4 
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
52/45 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 140 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTE 3352

€ 800
GTE 3302 € 750

334  l 
1045/661/911 
920/535/600 
1,834 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
glas 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist
LED 
0 
4 
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
57/50 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 140 W 
50 Hz / 220 – 240V~

IJsconservatoren

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)
Ook leverbaar zonder LED-verlichting als

Bruto  inhoud 
Buitenmaten in mm (b / d / h) 
Binnenmaten in mm (b / d / h) 
Energieverbruik per 24 uur 
Koelsysteem 
Ontdooisysteem 
Temperatuurbereik 
Materiaal deksel 
Materiaal / kleur behuizing 
Materiaal binnenkast 
Kleur afdeklijst 
Type besturing 
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting 
Aantal meegeleverde manden 
Max. aantal manden 
Wielen 
Isolatie 
Afvoer voor dooiwater 
Bruto / netto gewicht 
Klimaatklasse 
Geluidsniveau 
Koelmiddel 
Aansluitwaarde 
Frequentie / spanning

Accessoires
Draadmand voor schepijsbakken
Draadmand 250 mm
Draadmand 210 mm
Tussenschot 250 mm
Tussenschot 210 mm
Steekslot voor glazen deksels
Steekslot voor aluminium schuifdeksels
Zwenkwiellen met rem

7113395 € 18,30
7113399 € 31,80
7113397 € 31,80
7113349 € 8,48
7113347 € 8,48

7042835 € 31,80
7044750 € 14,63

7113395 € 18,30
7113399 € 31,80
7113397 € 31,80
7113349 € 8,48
7113347 € 8,48
7042845 € 31,80

7044750 € 14,63
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GTE 1700

€ 600

162  l 
625/661/916 
500/535/660 
1,301 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
aluminium 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist
 
0 
2 
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
43/38 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 120 W 
50 Hz / 220 – 240V~

GTE 1752

€ 700
GTE 1702 € 650

166  l 
625/661/911 
500/535/600 
1,624 kWh 
statisch 
handmatig 
-10°C tot -24°C 
glas 
staal / wit 
aluminium 
grijs 
mechanisch 
analoog, in de kist
LED 
0 
2 
zwenkwielen 
62 – 62 mm 
ja 
46/40 kg 
4 (30°C - 55%) 
42 dB(A) 
R 600a 
1.0 A / 120 W 
50 Hz / 220 – 240V~

7113395 € 18,30
7113399 € 31,80
7113397 € 31,80
7113349 € 8,48
7113347 € 8,48

7042835 € 31,80
7044750 € 14,63

7113395 € 18,30
7113399 € 31,80
7113397 € 31,80
7113349 € 8,48
7113347 € 8,48
7042845 € 31,80

7044750 € 14,63



De robuuste stelpoten bieden voldoende vrije ruimte tot de vloer en waarborgen dat ook onder het apparaat gemakkelijk  

kan worden schoongemaakt. Passend voor de modellen: FKv(sl) 26, 36 en 54.

De stevige swingwiellijst vergemakkelijkt het transport, vooral wanneer koelkasten vaak van plaats moeten veranderen. Dankzij 

de hoogwaardige verwerking en kwaliteit is een lange levensduur gewaarborgd. Passend voor de modellen: FKv(sl) 26, 36 en 54.

Accessoires

De draagroosters zijn gecoat met slijtbestendige kunststof en belastbaar tot 45 kg (bij 60 cm brede apparaten) resp. 60 kg  

(bij 70 cm brede apparaten). Passend voor de modellen: FKDv en FKv(sl).

Koelkasten met isolatieglasdeur en volle deur

De robuuste beugel zorgt er bij het transport van (grotere) FKv(sl)-modellen voor dat zowel de condensor aan de achterkant van het 

apparaat als de onderkant optimaal tegen stoten zijn beschermd. Ideaal voor het transport van de apparaten met een vrachtwagen. 

Passend voor de modellen: FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 en FKv(sl) 36.

De beschermbeugel beschermt ook het verlichtbare reclamedisplay. Na het plaatsen van het apparaat kan de displaybescherming 

gemakkelijk naar achteren worden geklapt. Zo hoeft de beschermbeugel bij frequente transporten niet steeds te worden gedemon-

teerd. Passend voor model: FKDv 4523/4513/4213.

Adviesverkoopprijskaartjes en scancodes kunnen in de praktische scannerrail worden afgelezen. Gewoon aan de voorkant van de 

roosters opsteken! Zo kan de klant de prijzen snel en overzichtelijk zien. Passend voor de modellen: FKDv en FKv(sl) 26, 36 en 41.

Op de schuin aflopende flessenrail staan flessen van 0,5 liter altijd in het voorste gedeelte voor het grijpen. Voor het vullen kan de 

rail op telescooprails worden uitgetrokken. Passend voor de modellen: FKDv en FKv(sl) 26, 36 en 41.

Om het transport van het apparaat te vergemakkelijken, kunnen twee stevige wielen rechtstreeks op de beschermbeugel aan de achterkant worden gemonteerd. Daardoor kan het apparaat bijvoor-

beeld gemakkelijk met een steekwagen worden getransporteerd.  Passend voor de modellen: FKDv en FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 en FKv(sl) 36.

Beschermbeugel

Beschermbeugel ter bescherming van het display

Scannerrail

Stelpoten

Swingwiellijst

Flessenrail

Wielen voor beschermbeugel

Draagrooster
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De draagroosters zijn gecoat met slijtbestendige kunststof en belastbaar tot 45 kg. Passend voor de modellen: FKUv.

Met de praktische inhangmanden kunnen de producten overzichtelijk en aantrekkelijk worden gepresenteerd. Passend voor alle modellen.

Met behulp van het tussenblad wordt op een klein vloeroppervlak een temperatuurscheiding gecreëerd. Zo kunnen  

bijvoorbeeld de koelkasten met dynamische koeling FKUv 16 met een tafelmodel vriezer worden gecombineerd. Leverbaar in wit 

of rvs.

Voor onderbouw geschikte koelkasten

Koelkisten

Met de stevige wielen met een diameter van 30 mm kunnen de apparaten gemakkelijker naar voren worden getrokken. De solide  

kwaliteit garandeert een lange levensduur. Passend voor de modellen: FKUv en GGU.

Om de inhoud van de kist te beveiligen, kan bij alle koelkisten een steekslot worden gebruikt. 

De apparaten worden standaard uitgerust met uniforme sloten. Daarbij kunnen met één sleutel meerdere  

apparaten worden afgesloten. Speciale afsluitoplossingen met maximaal tien onderling verschillende sloten en sleutels zijn verkrijg-

baar voor de modellen FKUv 1610 en FKUv 1613.

Slot

Tussenblad

Rollenrails

Draagrooster

Steekslot

Manden
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Accessoires

IJsconservatoren 

Draadmaand voor schepijsbakken

Draadmand

Tussenschot

De robuuste draadmanden voor schepijsbakken zijn speciaal ontworpen voor de GTE-vrieskisten. Met deze draadmanden 

wordt het schepijs perfect gepresenteerd en kan het ijs gemakkelijk worden uitgeschept. Passend voor alle GTE-modellen.

In de inhangmanden kunnen de producten overzichtelijk worden gepresenteerd. Passend voor alle GTE- en GT-modellen.

De tussenschotten voor manden dragen bij aan een overzichtelijke presentatie van de producten en helpen om de 

binnenruimte flexibel in te delen. Passend voor alle GTI- en GTE-modellen.

Steekslot voor geschuimde deksels

Rolwielen met rem

Om de inhoud van de kist te beveiligen, kan bij alle modellen een steekslot worden gebruikt. Passend voor alle GTE-modellen.

Alle GTI- en GTE-modellen zijn standaard met rolwielen uitgerust. Als accessoire zijn er praktische rolwielen met rem 

verkrijgbaar.

Steekslot voor glazen schuifdeksels

Om de inhoud van de kist te beveiligen, kan bij alle modellen een steekslot worden gebruikt. Passend voor alle GTI- en 

GTE-modellen.
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Mand

Tussenschot voor de mand

Scannerrail 525 mm

Draagrooster kunststof gecoat

Bodemrooster kunststof gecoat

De tussenschotten voor manden dragen bij aan een overzichtelijke  presentatie van de producten en helpen om de binnenruimte 

flexibel in te delen. Passend voor de modellen: FDv 4613 en Fv 3613.

De stevige mand heeft een inhoudscapaciteit van 30/42 liter. Passend voor de modellen: FDv 4613 en Fv 3613.

Display diepvrieskasten met dynamische koeling

Adviesverkoopprijskaartjes en scancodes kunnen in de praktische scannerrail worden afgelezen. Deze worden aan de voorkant 

op de roosters gestoken. Zo kan de klant de prijzen snel zien. Passend voor de modellen: FDv 4613 en Fv 3613.

De met kunststof gecoate draagroosters zijn in hoogte verstelbaar en maken een variabel gebruik van de binnenruimte 

mogelijk voor verschillende diepvriesproducten. De fijnmazige roosters zorgen dat de producten altijd stevig staan.  

Passend voor de modellen: FDv 4613 en Fv 3613.

Een stevig, met kunststof gecoat bodemrooster zorgt ervoor dat ook de ruimte onderin het apparaat kan wor-

den benut. Het bodemrooster beschermt het interieur tegen beschadigingen en zorgt ervoor dat producten stevig staan.  

Passend voor de modellen: FDv 4613 en Fv 3613.

Definitie klimaatklassen
Klimaatklasse 4     = +30°C en een relatieve luchtvochtigheid van 55% 
Klimaatklasse 5     = +40°C en een relatieve luchtvochtigheid van 40%
Klimaatklasse 7     = +35°C en een relatieve luchtvochtigheid van 75%

Klimaatklasse SN   = omgevingstemperaturen van +10°C tot +32°C 
Klimaatklasse ST   = omgevingstemperaturen van +16°C tot +38°C 
Klimaatklasse T     = omgevingstemperaturen van +16°C tot +43°C
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