Nieuwe
modulaire
koelcellen

Beschikbaar in 48 uur
Makkelijke montage
Competitieve prijs
RAL 9010

www.frigro.be

Het nieuwe gamma koelcellen van Coldkit.
Na het luisteren naar de behoeften van klanten, heeft
Coldkit de nieuwe Optima koelcel ontwikkeld!
De Optima is uitgerust met innovatieve functies waarvan
het doel is het verbeteren en vergemakkelijken van het
werk, zowel van installateurs als van de eindgebruiker.
Gemakkelijker te monteren dankzij het modulaire
systeem met 4 verticale hoekbalken
Dit nieuwe systeem, met 4 geïnjecteerde verticale
hoekbalken, biedt meer mogelijkheden inzake
afmetingen, dat wil zeggen dat er voor zowel
ruimtes met een beperkt oppervlak als voor grotere
oppervlaktes een koelcel kan voorzien worden

LED verlichting

Optima heeft een modulariteit van 20 cm waarvan het
smalste paneel 40 cm is.
Beschikbare hoogtes
De Optima is verkrijgbaar met buitenhoogtes van
2000, 2200, 2400 en 2600 mm, waarvan we bij Frigro de
hoogtes 2000 en 2400 mm ruim op voorraad hebben.
Andere hoogtes zijn verkrijgbaar op bestelling.

Registratie systemen

Alarm opgesloten personen
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Optima is beschikbaar met vloer of zonder vloer
Met vloer

Zonder vloer

De vloerpanelen zijn versterkt en hebben een
resistente antislipcoating van fenolhars. De
vloer heeft een klasse 3 antislip certificering
(vergelijkbaar met die vereist voor
buitenzwembaden).

Voorzien van een PVC-vloerband met de binnenen buitenplinten. Dit vloerprofiel garandeert
een snelle en eenvoudige montage voor een
onberispelijk technisch en esthetisch resultaat.

Vloeropties

Beschikbare diktes: 85 mm
Kleuren: wit RAL 9010

Antislipvloer met roestvrijstalen afwerking
of vloer met beide afwerkingen, extreem
versterkt, aanbevolen voor bijzonder hoge
werkbelastingen. 10mm multiplex interieur
coating (CTBX), bedekt met 0,6 mm antislip
roestvrij stalen plaat op een andere 0,5 mm
dikke plaat, gelijmd aan de binnenkant van het
multiplex.

Specificaties van het paneel

Positieve
temperatuur

4 externe hoogtes
2,03 m
2,43 m
2,23 m
2,63 m

Modulair en aanpasbaar
Het optima gamma heeft een modulariteit per 20
cm, wat wil zeggen dat er een grote flexibiliteit is
naar de beschikbare ruimte.
Specificaties van het paneel

Installeren in kleine ruimtes

Beschikbare diktes: 85 en 120 mm
Kleuren: wit RAL 9010

De koelcel wordt van binnenuit gemonteerd
waardoor er geen extra ruimte nodig is rondom
de cel om deze correct te plaatsen (optimalisatie
van de werkruimte).

Negatieve
temperatuur

4 externe hoogtes
2,00 m
2,40 m
2,20 m
2,60 m
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Draaideur
De deurafmetingen zijn afhankelijk van de hoogte van de koelcel die u kiest. Het is
mogelijk om het paneel waarop de deur is bevestigd te verplaatsen om de configuratie
aan te passen.

Met vloer
Vrije doorgang:

Zonder vloer
Vrije doorgang:

1830 x 700 mm (dikte 85 mm)

1900 x 700 mm

2000 x 800 mm
(vanaf deurkader 2200 mm hoogte)

2000 x 800 mm
(vanaf deurkader 2230 mm hoogte)

Detail van het slot

Al onze draaideuren hebben een slot met sleutel en noodontgrendeling aan de binnenzijde.
De deuren zijn links of rechts scharnierend. (nader te bepalen bij het bestellen).

Koelsysteem beschikbaar
De Optima-koelcel kan op verzoek worden geleverd met een
monoblock van Rivacold of met een klassieke koelgroep op
afstand.

Inclusief draaideur

De deur kan geplaatst worden in panelen van 1000 en 1200 mm.

Elke koelcel wordt geleverd met een hexagonale sleutel.
Met deze sleutel kan men dan de sloten, die op alle panelen
worden voorzien, op een eenvoudige manier aan elkaar en
aan de hoekbalken bevestigen. Bij het aantrekken van de
voorziene sloten zal men bovendien de standaard voorziene
grijze of polyethyleenband aantrekken zodat er rondom rond
de wandpanelen een perfecte hechting ontstaat.

Monoblock

Eenvoudige montage en demontage

Een Optima koelkamer kan inwendig ingedeeld worden,
door middel van een tussenwand. De tussenwand wordt
bevestigd met gelakte profielen en zelftappende schroeven.
Deze toepassing wordt enkel geadviseerd bij gelijke
ruimtetemperaturen, zoniet dienen de nodige thermische
onderbrekingen te worden voorzien.
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Eenvoudige montage

Tussenwand

OPTIMA

Certificeringen
Alle Coldkit producten zijn gecertificeerd op ISO 9001.
De panelen in onze koelcellen voldoen aan de Europese Compliance Requirements (EC) en zijn gecertificeerd
volgens het Europese systeem, Euroclasses dat bouwmaterialen classificeert op basis van hun reactie en
gedrag bij brand, met een Bs2d0 rating.
De vloerpanelen zijn uitgerust met een resistente coating van antislip fenolhars met een klasse
3-classificatiecertificering (vergelijkbaar met die welke vereist is in buitenzwembaden).

CERTIFIED
ANTI-SLIP

Class 3

CERTIFIED
EUROCLASSES

B-s2,d0
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Verkrijgbaar in een volledig uitgeruste versie
Voor elk model van de Optima-ruimte is er een
aanbevolen Coolblok-rekkenkit, met 4 niveaus, een
diepte van 470 of 370 mm en 1670 mm of 2000 mm
hoog. Ook verkrijgbaar in Gastronorm versie.
Breed scala aan accessoires: strippengordijnen,
overdrukventielen (voor negatieve kamers), led
verlichting, deurcontact, plinten en afgeronde hoeken.

Coolblok
De ideale modulaire rekken die het mogelijk maken om
optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte
in een koelcel.
• Modulaire rekken
• Online configurator
• Staanders en liggers in geanodiseerd aluminium
• Legborden in polyethyleen kunststof
• Eenvoudige montage
• Vlot reinigbaar
• HACCP en NF-conform
• Inzetbaar van -30 tot +75°C
• 100 - 120 kg/niveau, gelijk verdeeld
• Niveaus verstelbaar per 15 cm

Binnen aanzicht van een Optima koelcel
met Coolblok rekken
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