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40 kg

90°

Forpressad gejdrar, robusta trådgaller
Forpressad gejdrer med rundade kanter möjlig-
gör enklare rengöring utan några svårigheter. 
Att placera och justera gallren är också enklare 
än någonsin tidigare. Plastbelagda trådgaller 
tillåter förvaring av olika förpackningstyper och 
har en maximal lastkapacitet på upp till 40 kg.

Auto. avdunstning av avfrostningsvatten
Het gas som kommer från kompressorn används 
för att automatiskt förånga avfrostningsvatten, 
istället för med hjälp av värmeelement, vilket 
ger ännu mindre energiförbrukning. Som ett re-
sultat utsätts inte maten för skadliga tempera-
turfluktuationer.

Isolering - 60 mm tjocklek
Garanterar exceptionell, långvarig isolering och 
energibesparing i varje skåp tack vare CFC-fri, 
högdensitets (40 kg/m³) polyuretanisolering, 
injicerad under högt tryck.

Integrerat handtag i rostfritt stål
Ergonomiskt, robust, och perfekt integrerat 
fullängdshandtag säkerställer praktisk öppning 
av dörren och ser till att damm och smuts inte 
samlas, gör den extremt lätt att rengöra.

Forpressad bottenpanel
Forpressad botton med avloop speciellt utfor-
mat för att göra rengöringen snabbare och en-
klare, optimal för bra hygien.

Intelligent luftcirkulationssystem
Perfekt temperaturjämnhet med sin innovativa 
luftflödesdesign som omger maten och säker-
ställer att den konserveras på rätt sätt.

Avtagbar dörrpackning
Avtagbar magnetisk dra ut/tryck in dörrpackning 
för att bibehålla maximal hygien och de isoleran-
de egenskaperna.

Självstängande gångjärnsdörrar
Gångjärnsdörrar med automatisk retur för per-
fekt stängning vilket minimerar temperaturök-
ning och minskar energiförbrukning. Dörrarna 
har ett 120° stoppläge och stängs automatiskt 
vid mindre än 90°. Dörrgångjärnen är också 
vändbara så att skåpet kan anpassas på plats.

Intuitiv digital kontroll
Temperaturparametrar justeras enkelt och 
snabbt, vilket möjliggör högsta kvalitet och bä-
sta konservering av mat.

Höjdjusterbara ben i rostfritt stål Monterade
ben i rostfritt stål levereras som standardtill-
val. Höjden på benen kan justeras individuellt 
(125 mm - 200 mm) för att möjliggöra bekväm 
rengöring under apparaten. Fotpedal och hjul 
finns som tillval.

Högeffektiva komponenter
Lågenergikompressorer, förångare med stor yta 
och högpresterande elektroniska fläktar som 
minimerar temperaturökningar, vilket minskar 
energiförbrukningen.

  Gastro upprättstående skåp 
Funktioner



GUR700X
Lager kylskåp

Självstängande dörr med 120 graders öppning

Lämplig för GN 2/1 kantiner

Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

C

577

4

Ja

461

-2 / 8

2040 x 653 x 842

GUR700GDX
Lager kylskåp

Självstängande dörrar med 120 graders öppning

Lämplig för GN 2/1 kantiner

Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

B

876

4

Nej

461

-2 / 8

2040 x 653 x 842

GUR1400X
Lager kylskåp

Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr

Lämplig för GN 2/1 kantiner

Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

C

998

4

Ja

922

-2 / 8

2040 x 1318 x 842



GUF700X
Lager frysskåp

Självstängande dörr med 120 graders öppning

Lämplig för GN 2/1 kantiner

Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

D

2179

4

Ja

461

-16 / -21

2040 x 653 x 842

GUF1400X
Lager frysskåp

Självstängande dörrar med 120 graders öppning

Lämplig för GN 2/1 kantiner

Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

D

4997

4

Ja

922

-16 / -21

2040 x 1318 x 842



40 kg

Löstagbara styrskenor, robusta trådgaller
Avtagbara styrskenor möjliggör enklare 
rengöring utan några extra verktyg. Att placera 
och justera trådgallren på önskad höjd är möj-
ligt utan att använda extra skenor. Epoxibelagda 
trådgaller, för att förbättra skyddet, möjliggöra 
förvaring av olika förpackningstyper och har en 
maximal lastkapacitet på upp till 40 kg.

Avtagbar dörrpackning
Ergonomisk, robust, integrerad handtag i full 
längd säkerställer att den inte öppnas av dörren 
utan konstruktion av stötar och smuts, och är 
extremt lätt att rengöra. Efterföljande magnetisk 
tätningslista i dörren för bättre hygien och beva-
ring av de isolerade egenskaber.

Isolering - 50 mm tjocklek
Garanterar exceptionell, långvarig isolering och 
energibesparing i varje disk tack vare sin CFC-
fria, högdensitets (40 kg/m³) polyuretanisole-
ring, injicerad under högt tryck.

Intelligent luftcirkulationssystem
Perfekt temperaturjämnhet med sin innovativa 
luftflödesdesign som omger maten och säker-
ställer att den konserveras på rätt sätt.

Auto. avdunstning av avfrostningsvatten
Het gas som kommer från kompressorn används 
för att automatiskt förånga avfrostningsvatten, 
istället för med hjälp av värmeelement, vilket 
ger ännu mindre energiförbrukning.

Självstängande gångjärnsdörrar
Gångjärnsdörrar med automatisk retur för per-
fekt stängning vilket minimerar temperaturök-
ning och minskar energiförbrukning. Dörrarna 
har ett 120° stoppläge och stängs automatiskt 
vid mindre än 90°. Dörrgångjärnen är också 
vändbara så att disken kan anpassas på plats.

Högeffektiva komponenter
Lågenergikompressorer, förångare med stor yta 
och högpresterande elektroniska fläktar som 
minimerar temperaturökningar, vilket minskar 
energiförbrukningen.

Intuitiv digital kontroll 
Temperaturparametrar justeras enkelt och 
snabbt, vilket möjliggör högsta kvalitet och bä-
sta konservering av mat.

Förstärkt struktur 
700 mm bred struktur, speciellt tillverkad för in-
tensiva professionella matalning, med en mycket 
robust design med högkvalitativa material och 
perfekt finish.

Höjdjusterbara ben i rostfritt stål
Monterade ben i rostfritt stål levereras som 
standardtillval. Höjden på benen kan justeras in-
dividuellt (125 mm - 200 mm) för att möjliggöra 
bekväm rengöring under apparaten. Hjul finns 
som tillval.

  Gastrodisk
Funktioner



GCR1352X
Kylbord

Självstängande dörrar med 120 graders öppning

Lämplig för GN 1/1 kantiner

Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

B

752

4

Ja

143

-2 / 8

835 x 1342 x 700

GCR1803X
Kylbord

Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr

Lämplig för GN 1/1 kantiner

Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

C

1095

4

Ja

214

-2 / 8

835 x 1792 x 700

GCR2254X
Kylbord

Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr

Lämplig för GN 1/1 kantiner

Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

C

1206

4

Ja

285

-2 / 8

538 x 2242 x 700



GCF1352X
Frysbord

Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr

Lämplig för GN 1/1 kantiner

Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

D

2302

4

Ja

143

-16 / -21

835 x 1342 x 700

GCF1803X
Frysbord

Självstängande dörrar med 120 graders öppning -omhängningsbar dörr

Lämplig för GN 1/1 kantiner

Justerbara stålben mellan 125-200 mm

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

D

2901

4

Ja

214

-16 / -21

835 x 1792 x 700



Avtagbar dörrpackning
Ergonomiskt, robust, och perfekt integrerat full-
ängdshandtag säkerställer en praktisk öppning 
av dörren och ser till att damm och smuts inte 
samlas, vilket gör den extremt lätt att rengöra. 
Avtagbar, magnetisk, utdragbar/inskjutbar dörr-
packning för att bibehålla maximal hygien och de 
isolerande egenskaperna.

Isolering - 60 mm tjock
Garanterar exceptionell, långvarig isolering och 
energibesparing i varje disk tack vare sin CFC-fri, 
polyuretanisolering av hög densitets (42 kg/m³) 
som har injicerats under högt tryck.

Auto. avdunstning av avfrostningsvatten
Het gas som kommer från kompressorn används 
för att automatiskt förånga avfrostningsvatten is-
tället för med hjälp av värmeelement, vilket ger 
ännu mindre energiförbrukning. 

Självstängande dörr och justerbara ben: 
Snabbkylaren/-frysen levereras högerhängd, 
men kan vid tillval av en dörrsats även vänster-
hängas. Dörren är av rostfritt stål i fullängd, med 
integrerat handtag som gör att man undviker att 
damm och smuts samlas. Dörren har ett 120° 
öppningsläge och stängs automatiskt om vinkeln 
underskrider 90°, vilket minskar temperaturstig-
ningar.

Smart panel
Den utvändiga kontrollpanelen är placerad i ett 
ergonomiskt och användarvänligt läge.

Displayen visar den återstående tiden eller drift-
temperaturen.  

Temperaturspett & display
Med det integrerade produkt-/temperaturspet-
tet är det enkelt att följa temperaturen i livs-
medlets kärna. Om ingen sond används tilläm-
pas tidskontroll automatiskt och det är lätt att 
följa temperaturen i matens kärna på displayen, 
det vill säga visar resttid eller temperatur under 
drift.

Den intuitiva elektroniskt styrda snabbkylaren/-frysen är perfekt för 
snabb kylning eller frysning av varm mat från spisen eller ugnen och 
säkerställer samtidigt livsmedelssäkerhet, hygien och uppfyller myn-
digheternas krav.

Snabbkylaren sänker snabbt temperaturen på både färska ingredienser 
och färdigrätter, men lagrar dem även utan att ändra deras färskhet och 
kvalitetsegenskaper. Snabbkylaren kan även användas som ett kylt mel-
lanlager i produktionsområdet, förvaringskylaren eller -frysen, eller för 
skonsam upptining. En snabbkylare/-frys är med sina många fördelar en 
stor fördel för storkök i den hektiska vardagen. Den gör det enklare att 
planera, gör det möjligt att utöka menyutbudet, minskar matsvinnet och 
blir därmed också ett bra tillfälle att öka vinstdriften.

Varför använda en snabbkylare?
Även om grundfunktionen är att den snabbt och effektivt kan kyla ner 
ingredienser och rätter så får du en multifunktionell produkt med många 
funktioner och fördelar.

Den snabba kylningen av mat hindrar mikroorganismer från att föröka 
sig i färdigmat samtidigt som smak och kvalitet bevaras.

För kylning: Kylcykler stoppar oxidationen och minskar bakterietillväx-
ten genom att sänka livsmedlets kärntemperatur från 90°C ner till 3°C 
extremt snabbt (på mindre än 90 minuter), från vilken starttemperatur 
som helst, särskilt genom den farliga zonen för bakterietillväxt (mellan 
40°C och 10°C).

För frysning: Den snabba frysningscykeln garanterar bildandet av 
mikrokristaller som inte äventyrar matens struktur och som bibehåller 
smaken och aromen. På mindre än 4 timmar regleras livsmedlets tem-
peratur från 90°C ner till en temperatur på -18°C i produktens kärna, va-
refter produkten kan förvaras vid en temperatur mellan -18°C och -25°C.

  Snabbkylare
Funktioner

Höjdjusterbara ben i rostfritt stål
Monterade ben i rostfritt stål levereras som 
standardtillval. Höjden på benen kan justeras in-
dividuellt (125 mm - 200 mm) för att möjliggöra 
bekväm rengöring under apparaten. Hjul finns 
som tillval.



GBC05X
Blast Chiller/ snabbkylare

Snabb kylning från +90° till +3°C på 90 min

Snabb infrysning +90° till -18°C på 240 min

Suitable for 5 pcs. GN 1/1

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

Label not required

4

Ja

103

+3 / -18

850 x 790 x 700

GBC10X
Blast Chiller/ snabbkylare

Snabb kylning från +90° till +3°C på 90 min

Snabb infrysning +90° till -18°C på 240 min

Suitable for 10 pcs. GN 1/1

Energi effektivitets klass

Årlig energiförbrukning kWh/a

klimat klass

Omhängningsbar dörr

Nettovolym, L

Temperaturomfång °C

Produkt dimension, HxBxD, mm

Label not required

4

Ja

219

+3 / -18

1420 x 800 x 790
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