Branding op maat,
Aantrekkelijke presentatie
Ontdek de design opties voor onze professionele koelkasten en diepvriezers
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Verhoog uw merkbekendheid
Liebherr heeft mogelijkheid om koelkasten en diepvriezers een geheel eigen look te geven. Wij
bieden een uitgebreid assortiment apparaten met een klantspecifieke uitrusting. Zo vindt u altijd
het apparaat dat voldoet aan uw specifieke wensen en eisen.
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Waarom een Liebherr?

Product presentatie

Design

Hoge prestaties

Een aantrekkelijke productpresentatie
is de beste manier om de verkoop te
bevorderen. Liebherr apparaten zijn
ontworpen om te allen tijde de producten op de beste manier te presenteren. Bedrijfslogo‘s en merkspecifieke
beelden maken van onze apparaten
echte blikvangers.

Liebherr hecht grote waarde aan
de kwaliteit van haar producten. Dit
vertaalt zich ook in een kwalitatief
hoogwaardig ontwerp. Professionele
koel- en vrieskasten van Liebherr zijn
dan ook speciaal ontworpen voor intensief gebruik inclusief een aantrekkelijk design.

Liebherr drankenkoelers bieden een
perfect koelvermogen ook onder
extreme
klimaatomstandigheden.
Door het gebruik van moderne onderdelen, krachtige en milieuvriendelijke
koelmiddelen evenals nauwkeurige
besturing blijft de kwaliteit van de opgeslagen producten behouden.
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Efficiëntie

Robuuste kwaliteit

Eenvoudig te reinigen

De combinatie van krachtige
compressoren, nauwkeurige elektronische bedieningselementen, effectieve
isolatie en hoogwaardige CFC- vrije
koelmiddelen resulteert in een laag
energievebruik en daarmee lage
bedrijfskosten. De hoogwaardige
kwaiteit staat garant voor een probleemloze werking van de apparaten.

Liebherr apparaten zijn robuust
uitgevoerd
met
hoogwaardige
materialen. De kwaliteit van de
apparaten wordt gewaarborgd door
geperfectioneerde tests. Alle elektronische en koeltechnische onderdelen
zijn optimaal op elkaar afgestemd om
maximale functionaliteit en efficiëntie
te waarborgen.

Hygiëne speelt een belangrijke rol
in de horeca. Daarom beschikken
Liebherr apparaten over diepgetrokken interieurs met afgeronde hoeken
die grondig kunnen worden schoongemaakt. In hoogte verstelbare
roosters zijn eenvoudig uit te
nemen en maken een individuele
indeling voor verschillende producten
mogelijk.
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Grote merken gebruiken branding

De getoonde merken zijn slechts een aantal van onze klanten. Liebherr maakt op maat
gemaakte koelkasten en diepvriezers voor meer dan 200 verschillende merken.
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Uw merk in de spotlights

Liebherr apparaten kunnen individueel worden aangepast met behulp van branding
opties zoals hieronder beschreven. De kosten zijn afhankelijk van de toegepaste
techniek, de specifieke eisen en de hoeveelheid apparaten.

PVC stickers (vinyl)

Thermosublimatie

Deze populaire en veruit meest gebruikte techniek
houdt in dat het benodigde ontwerp wordt afdrukt
op een geschikt stickermateriaal (vaak PVC). De
manier van drukken, zeefdruk of digitale print, is afhankelijk van het beeld en de hoeveelheid apparaten. Het
vinyl wordt vervolgens door Liebherr handmatig aangebracht op de behuizing van het apparaat.

Net als bij het drukken op PVC stickers bestaat dit
proces uit twee stappen. In de eerste stap wordt met
behulp van digitaal inkjet printen een sublimatiepapier
van het ontwerp gecreëerd. Hiermee wordt vervolgens
een printplaat gemaakt. Onder gecontroleerde druk
en hitte doordringt de inkt het materiaal en laat en
permanente full color afbeelding achter.
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Branding: extra attentiewaarde
voor uw merk

Individuele kleurstelling

Bedrukking glasdeur

LED logo in de glasdeur

Door een individuele kleurstelling
krijgt uw merk extra attentiewaarde
en worden uw producten nog aantrekkelijker getoond. Om zijwanden,
deurframe, greep, sokkel, displayframe en interieur naar uw wensen
uit te voeren kunnen verschillende
materialen en effecten worden toegepast.

Op de isolatieglasdeur kunnen
stickers worden aangebracht met
uw zelf gekozen motief. De
stickers zijn ook verkrijgbaar als
„non-permanent“ stickers, die op
ieder moment probleemloos kunnen
worden verwijderd zonder lijmresten
acher te laten.

Tussen de beide ruiten van de
isolatieglasdeur kan een logo
worden ingegraveerd en door
middel van LED worden verlicht. Het
effect is indrukwekkend. Uw logo
komt zo uitstekend tot zijn recht.
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3D effect

Lenticular
techniek

BlackSteel

3D branding

De bijzondere BlackSteel afwerking
ontstaat door het verwerken van ruw
geslepen edelstaal met een zeer fijne
zwarte lak. Dit exclusieve materiaal is
eenvoudig te reinigen en ongevoelig
voor krassen. Bovendien is de zichtbaarheid van vingerafdrukken dankzij
de SmartSteel coating tot een minimum
gereduceerd.

3D branding geeft een apparaat
een bijzondere aantrekkingskracht
en biedt voor het gebruik van foto‘s
geheel nieuwe mogelijkheden. Door
een speciaal procedé kunnen hoogwaardige stickers in 3D-druk worden
vervaardigd (lenticulair drukwerk).
Bovendien werkt Liebherr met verschillende drukniveaus en lagen
op de beglazing, die in combinatie
met de juiste belichting van achteren
resulteren in een 3D-effect. Zo
wordt elk apparaat een individuele
blikvanger en stimuleert daarme een
impulsaankoop.
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Overzicht van display opties

Liebherr biedt zeer fraaie display opties waarmee uw extra aandacht trekt voor uw merk
en producten. Het displayveld kunt u geheel naar eigen wens vormgeven.

LED display interieur
Het transparante LightGuide LED display aan de binnenzijde van de deur is gedeeltelijk verlicht. Het display
combineert een duidelijk zicht op de producten met extra aandacht voor uw merk.

FKDv 4523

LED display met achtergrondverlichting
Het volledig verlichte LightGuide display verhoogt de aandacht voor het apparaat en zijn inhoud. Het displayveld kan
parallel met de binnenverlichting worden geschakeld. Specifieke branding verhoogt de aandacht voor uw merk
en producten.

FKDv 4513
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Interieur deursticker
De sticker aan de binnenzijde van de deur wordt effectief verlicht door de plafondverlichting in de kast.

FKDv 4503

LED display met achtergrondverlichting
Het volledig verlichte display verhoogt de aandacht voor het apparaat en zijn inhoud.

FKDv 42..
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Kies uw eigen features

Ontwerp uw apparaat naar wens. De branding producten die door Liebherr
worden aangeboden kunnen op aanvraag af fabriek met diverse functies en extra‘s
worden uitgevoerd.

Dimbare LED verlichting
FKDv modellen kunnen worden uitgerust met een draaiknop voor het dimmen van de LED verlichting. De
helderheid van de verlichting kan voor een optimale productpresentatie worden aangepast.

FKDv 42../4503/4513

Labels voor scannerrails
De scannerrails kunnen aan de voorzijde van de draagroosters worden bevestigd om klanten te informeren over
de producten en prijzen. Etiketten met specifieke logo‘s kunnen gemakkelijk in de scannerrails worden geplaatst.

FKDv, BCDv 10.., FKv(sl) 26../36../41..

EMS elektronica
De EMS elektronica is standaard op de FKDv 4523 en als accessoire beschikbaar op de overige display koelers.
Wanneer de deur bijvoorbeeld 2 uur niet wordt geopend, schakelt het apparaat naar een energiespaarmodus. De
binnenverlichting wordt uitgeschakeld en de temperatuur in het apparaat loopt licht op. Bij openen of na 8 uur
schakelt het apparaat weer terug naar de normale modus. De periodes kunnen naar wens worden aangepast.
FKDv 42../4503/4513

Aansluitsnoer
Dankzij het ontwerp van de apparaatstekker is het aansluitsnoer gemakkelijk te vervangen en kan het apparaat
probleemloos van het stopcontact worden losgekoppeld. De apparaatstekker is gestandaardiseerd en geschikt
voor gebruik in alle landen.

FKDv
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Wielen met rem
Wielen zijn bijzonder handig voor apparaten die vaak moeten worden verplaatst. Vier 75 mm zwenkwielen zijn
als accessoire beschikbaar: twee met rem en twee zonder rem.

GTI, GTE, FT

Achterwandafdekking
Dankzij de achterwandafdekking ziet het apparaat er vanuit alle hoeken goed uit en hoeft daardoor niet tegen een wand te worden geplaatst. Eventueel kan de achterwand ook voor
branding worden gebruikt.

FKDv in klimaatklasse 5

Zelfsluitende deur
De deur sluit na opening altijd automatisch en volledig waardoor de deur nooit onnodig lang open staat en
verspilling van energie wordt voorkomen. Standaard op FKDv 45.. accessoire op de FKDv 42..

FKDv 42..

LED zijwandverlichting
Voor optimale verlichting en presentatie van de producten zijn de verschillende display koelkasten standaard
voorzien van LED verlichting in een of beide zijwanden. Modellen met eenzijdige verlichting kunnen op
tegen meerprijs worden uitgevoerd met dubbelzijdige verlichting.

FKDv 42../4503/4513
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Kies uw eigen accessoires
Draagrooster
De draagroosters zijn gecoat met een slijtvaste kunststof en belastbaar tot 45 kg (bij de 60 cm modellen) of zelfs
60 kg (bij de 70 cm brede modellen)
FKDv 4523

7113339

FKDv 4513/03, FKDv 4213/11/03

7113337

FKv(sl) 54..

7113409

FDv, Fv

7438722

FKv(sl) 41../36../26..

7113413

Display opbouw
Het 60 cm brede verlichte display kan op de FKvsl modellen worden geïnstalleerd. Het display trekt de aandacht
op het apparaat en de producten. Het motief van het display kan naar wens worden aangepast.

FKv(sl) 26-41

9600457

Beschermbeugel ter bescherming van het display
De metalen beugel beschermt ook het verlichtbare reclamedisplay. Na het plaatsen van het apparaat kan
de displaybescherming gemakkelijk naar achteren worden geklapt. Zo hoeft de beschermbeugel bij frequent
transport niet steeds te worden gedemonteerd.

FKDv 42..

7790669

Draadmand voor schepijsbakken
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.

GTE

7113395

Draadmanden
De manden zijn ontworpen voor een overzichtelijke presentatie van losse producten.

FT
GTE
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250 mm mand: 7113393
210 mm mand: 7113319
250 mm mand: 7113399
210 mm mand: 7113397

Flessenrail
Op de schuin aflopende flessenrail staan flessen van 0,5 liter altijd in het voorste gedeelte voor het grijpen. De
flessenrail op telescooprails maakt het vullen van de koeler comfortabel.
FKDv
FKDv, FKv(sl) 26../36../41..

zonder telescooprails
9007045
met telescooprails
9007659

Mand display vriezers
De stevige mand heeft een capaciteit van 30 of 42 liter.

42-liter mand: 7111754
30-liter mand: 7111758

FDv, Fv

Rolwielen met rem
Alle GTI en GTE-modellen zijn standaard voorzien van rolwielen. Als accessoire zijn er praktische rolwielen met
rem verkrijgbaar.

GTI, GTE, FT

7044750

Geperforeerde metalen draagroosterplaat
De geperforeerde metalen plaat vormt samen met de draagroosters een stevige en stabiele basis voor alle type
flessen en blikjes. De geperforeerde metalen plaat is extreem stevig en bijzonder geschikt voor de opslag van
dranken.

FKDv

7746179

Rolwielen voor beschermbeugel
Om het verplaatsen van het apparaat eenvoudiger te maken kunnen op de achterzijde van de beschermbeugel
twee stevige rolwielen worden gemonteerd.

FKDv, FKv(sl) 36../41../54..

7790761
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Kies uw eigen accessoires
Swingwiellijst
De stevige swingwiellijst vereenvoudigd het transport, wanneer een apparaat van plaats moet veranderen. De
stevige uitvoering en solide kwaliteit garanderen een lange levensduur.
FKvsl 54..

9086381

FKv 54..

9086365

FKvsl 36../26..

9086321

FKv 36../26..

9086323

Scannerrail
Prijskaartjes en scancodes kunnen van de praktische scannerrail worden afgelezen. Gewoon aan de voorzijde
van de roosters opsteken. Zo kan de consument de bijbehorende prijzen snel zien.

FDv, Fv

7443779

BCDv 10..

7440727

Flexibele scannerrail
De flexibele scannerrails geven de klant overzichtelijke informatie. De scannerrails zijn eenvoudig te verwijderen waardoor de voorraad sneller en makkelijker kan worden aangevuld. Prijskaartjes en scancodes worden in
de scannerrail geschoven.

FKDv , FKv(sl) 26../36../41..

7435063

Slot
De FKDv 4513 beschikt standaard niet over een slot maar dit is als accessoire verkrijgbaar.

FKDv 4513

9590067

Beschermbeugel
De robuuste beugel zorgt bij transport van FK(vsl) modellen voor bescherming van de condensor aan de achterzijde van het apparaat en beschermt tevens de onderkant tegen stoten.

FKDv 45..

7790671

FKv(sl) 54..

7790739

FKv(sl) 41..

7790747

FKv(sl) 36..

7790773
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Alternatieve sloten
De apparaten worden standaard uitgerust met uniforme sloten. Daarbij kunnen met één sleutel meerdere
apparaten worden afgesloten. Voor de FKDv 42.. en FKv 43.. modellen zijn speciale sloten leverbaar met
maximaal tien onderling verschillende sloten en sleutels.

FKDv 42.., FKv..43

op aanvraag

Slot voor aluminium schuifdeksel
Alle ijsconservatoren en flessenkoelkisten met aluminium schuifdeksel kunnen met een slot worden uitgevoerd
om de inhoud van de kist te beveiligen.

GTE ..00, FT ..00

7042835

Slot voor glazen schuifdeksel
Om de inhoud van de kist te beveiligen kan bij alle modellen met een glazen schuifdeksel een steekslot
worden gebruikt.

GTI, GTE ..52/..02, FT ..02

7042845

Stelpoten
De robuuste stelpoten bieden voldoende vrije ruimte tot de vloer om onder het apparaat makkelijk te kunnen
schoonmaken.

FKv(sl) 54..

9590229

FKv(sl) 36../26..

9590231

Tussenschot
Het tussenschot voor de manden draagt bij aan een overzichtelijke presentatie van de producten en helpen om
de binnenruimte flexibel in te delen.
GTI
GTE

250 mm tussenschot: 7113345
210 mm tussenschot: 7113343
250 mm tussenschot: 7113349
210 mm tussenschot: 7113347

FDv, Fv

tussenschot voor 42-liter mand: 7111755
tussenschot voor 30-liter mand: 7111759
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Flessenkoelkasten

FKDv 42

EXTRA INFORMATIE:
• Maximaal vier flessenrails op telescooprails mogelijk
• Afwijkende kleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks
.

Flessenkoelkasten
FKDv 42
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Zwart of grijs gepoedercoat exterieur
Afwerking
buitenzijde

Exterieur:
witte poedercoating

·· Gepoedercoat exterieur in een andere kleur
·· Vinyl bedrukking zijwanden (links en rechts)

Binnenzijde

Wit interieur

·· Zilvergrijze binnenkuip;
grijs gepoedercoate verdamper en ventilatorbehuizing

Standaard glasdeur

·· Glasdeur met vinylbedrukking

Wit kunststof frame

·· Frame glasdeur in een andere kleur gespoten
·· Frame glasdeur in een andere kleur geëxtrudeerd
·· Zwart kunststof handgreep

Deur

Witte kunststof
handgreep

·· Aluminium handgreep
·· Aluminium handgreep gepoedercoat in een kleur
·· Wit, grijs or zwart verzonken kunststof handgreep

Wit deurrubber

·· Grijs of zwart deurrubber
·· Dichte deur grijs of zwart gepoedercoat

Dichte deur
gepoedercoat

·· Dichte deur gepoedercoat in andere kleur
·· Dichte deur met vinylbedrukking

Display en display
frame

Display
met Liebherr logo
Wit displayframe

·· Display met eigen logo
·· Grijs of zwart displayframe
·· Display frame in andere kleur
·· Kunststof gecoat draagrooster
·· Verzinkt draagrooster
·· Dimbare LED verlichting
·· Display beschermbeugel zonder wielen
·· Labels voor scannerrails
·· EMS controller
·· Uittrekbare schuin aflopende flessenrails op telescooprails
·· Vaste schuin aflopende flessenrails

Accessoires en features

·· Aansluitsnoer (plug & play)
·· Klimaatklasse 5
·· Geperforeerde metalen draagroosterplaat
·· Wielen voor beschermbeugel
·· Achterwandafdekking met vinyl bedrukking (klimaatklasse 5)
·· Achterwandafdekking (incl. motor ruimteafdekking) in kleur,
gepoedercoat (klimaatklasse 5)
·· Flexibele scannerrails
·· Alternatief deurslot
·· Zelfsluitende deur
·· Additionele LED zijwandverlichting
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Flessenkoelkasten

FKDv 4503
FKDv 4513
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Flessenkoelkasten
FKDv 4503, FKDv 4513
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Zwart of wit gepoedercoat exterieur
Afwerking
buitenzijde

Exterieur:
grijze poedercoating

·· Gepoedercoat exterieur in een andere kleur
·· Vinyl bedrukking zijwanden (links-rechts)

Binnenzijde

Deur

Wit interieur

·· Zilvergrijze binnenkuip;
grijs gepoedercoate verdamper en ventilatorbehuizing

Standaard glasdeur

·· Glasdeur met vinylbedrukking

Aluminium profielen

·· Aluminium profielen gepoedercoat in een andere kleur

Scharnier afdekking grijs

·· Scharnier afdekking in een andere kleur

Aluminium handgreep

Display en display
frame

·· Aluminium handgreep gepoedercoat in een andere kleur
·· Wit, grijs of zwart kunststof verzonken handgreep

Grijs deurrubber

·· Wit of zwart deurrubber

Interieur deursticker
met Liebherr logo

·· Zelf ontworpen interieursticker

Grijs displayframe

·· Wit of zwart displayframe
·· Gespoten displayframe in een andere kleur
·· Kunststof gecoat draagrooster
·· Verzinkt draagrooster
·· Dimbare LED verlichting
·· Labels voor scannerrails
·· EMS controller
·· Uittrekbare schuin aflopende flessenrails op telescooprails
·· Vaste schuin aflopende flessenrails
·· Aansluitsnoer (plug & play)

Accessoires en features

·· Klimaatklasse 5
·· Geperforeerde metalen draagroosterplaat
·· Wielen voor beschermbeugel
·· Achterwandafdekking met vinyl bedrukking (klimaatklasse 5)
·· Achterwandafdekking (incl. motor ruimte afdekking) in kleur,
gepoedercoat (klimaatklasse 5)
·· Flexibele scannerrails
·· Slot (FKDv 4513)
·· Beschermbeugel zonder wielen
·· Additionele LED zijwandverlichting

EXTRA INFORMATIE:
• Maximum van vijf schuin aflopende flessenrails per apparaat.
• Andere kleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks.
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Flessenkoelkasten

FKDv 4523
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Flessenkoelkasten
FKDv 4523
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Zwart of grijs gepoedercoat exterieur
Afwerking
buitenzijde

Exterieur: zwarte
poedercoating

·· Gepoedercoat exterieur in een niet standaard kleur
·· Vinyl bedrukking zijwanden (links-rechts)

Binnenzijde

Zilver interieur

·· Zilvergrijze binnenkuip; grijs gepoedercoate verdamper en ventilator
behuizing
·· Transparante glasdeur met bovenrand gedrukt in niet standaard kleur

Transparante glasdeur
met zwart gedrukte
bovenrand

·· Transparante glasdeur met op de bovenrand gedrukte afbeelding
(verschillende kleuren)
·· Transparante glasdeur contour geprint in een niet standaard kleur
·· Glasdeur met vinylbedrukking

Deur
Aluminium profielen

Aluminium handgreep
Zwart deurrubber

·· Aluminium profielen gepoedercoat in een niet standaard kleur
·· Aluminium handgreep gepoedercoat in een niet standaard kleur
·· Wit, grijs of zwarte kunststof handgreep
·· Wit of grijs deurrubber
·· Interieur display met klant logo, contour gesneden of geprint

Display

Interieur display met
Liebherr logo, blauw LED

·· Rode of witte LED
·· Zonder LED display
·· Kunststof gecoat draagrooster
·· Verzinkt draagrooster
·· Labels voor scannerrails
·· Uittrekbare schuin aflopende flessenrails op telescooprails
·· Vaste schuin aflopende flessenrails
·· Aansluitsnoer (plug and play)

Accessoires en features

·· Klimaatklasse 5
·· Geperforeerde metalen draagroosterplaat
·· Wielen voor beschermbeugel
·· Achterwand afdekking met vinyl bedrukking (klimaatklasse 5)
·· Achterwand afdekking (incl. motor ruimte afdekking) in huiskleur,
gepoedercoat (klimaatklasse 5)
·· Flexibele scannerrails
·· Beschermbeugel zonder wielen

EXTRA INFORMATIE:
• Maximum van vijf schuin aflopende flessenrails per apparaat.
• Andere kleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks.
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Flessenkoelkasten

BCDv 10
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Flessenkoelkasten
BCDv 10
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Gepoedercoat exterieur in een andere kleur
Afwerking
buitenzijde

Wit aluminium
gepoedercoat exterieur

·· Wit aluminium of wit gepoedercoat exterieur
·· Volledige Vinyl bedrukking exterieur

Deur

Standaard glasdeur

·· Glasdeur met transparante vinyl bedrukking op het volledige opppervlak

Kleurloos frame

·· Gepoedercoat frame in een andere kleur

Grijze handgreep

·· Zwarte handgreep

Display met Liebherr logo

·· Display met eigen ontwerp

Glasdeur frame

Display en display
frame

·· Kunststof frame in een andere kleur
Grijs kunststof frame
·· Wit kunststof frame
·· Labels voor scannerrails

Accessoires en features
·· Scannerrails

EXTRA INFORMATIE:
• Andere kleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks.
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Flessenkoelkasten

FKv 50
FKv 30
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Flessenkoelkasten
FKv 50, FKv 30
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Gepoedercoat exterieur in een niet standaard kleur (incl. glasdeur frame)
Afwerking
buitenzijde

·· Volledige vinyl bedrukking exterieur
Roestvrijstaal exterieur
·· Exterieur met eenkleurige vinyl bedrukking, contour gesneden
·· Vier kleuren exterieur vinyl bedrukking, contour gesneden
·· Vier kleuren vinyl bedrukking op de glasdeur, contour gesneden

Deur

Standaard glasdeur

·· Glasdeur met eenkleurige vinyl bedrukking, contour gesneden
·· Glasdeur met LED verlichting
·· Zeefdruklogo op glasdeur

EXTRA INFORMATIE:
• Andere kleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks.

27

Flessenkoelkasten

FKv(sl) 26
FKv(sl) 36
FKv(sl) 41
FKv(sl) 54
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Flessenkoelkasten
FKv(sl) 26-54
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Afwerking
buitenzijde

Wit (zilvergrijs)
gepoedercoat exterieur
en glasdeurframe

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Exterieur en glasdeurframe in een andere kleur, gepoedercoat
·· Thermogesublimeerd exterieur
·· Vinyl bedrukking zijwanden
·· Glasdeur met transparante vinyl bedrukking op het volledige oppervlak
·· Vier kleurige vinyl bedrukking, contour gesneden

Deur

Glasdeur/dichte deur
·· Exterieur met eenkleurige vinyl bedrukking, contour gesneden
·· Thermogesublimeerde dichte deur
·· Kunststof gecoat draagrooster
·· Opzetdisplay in een andere kleur, bedrukt (FKv(sl) 26-41)
·· Neutrale, grijze display (FKv(sl) 26-41)
·· Labels voor scannerrails (FKv(sl) 26-41)
·· Uittrekbare aflopende flessenrails op telescooprails (FKv(sl) 26-41)

Accessoires en features

·· Wielen voor beschermbeugel (FKv(sl) 36-54)
·· Swingwiellijst (FKv(sl) 54../36../26..)
·· Flexibele scannerrails (FKv(sl) 26-41)
·· Beschermbeugel (FKv(sl) 36-54)
·· Alternatief deurslot (FKv ..43)
·· Stelpoten (FKv(sl) 54../36../26..)

EXTRA INFORMATIE:
• De display is niet af fabriek gemonteerd
• Handgreep en bovenplaat alleen beschikbaar in zwart, wit of grijs
• Andere exterieurkleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks.
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Koelkisten

FT 33

30

Koelkisten
FT 33
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Afwerking
buitenzijde

Kunststof delen

Exterieur:
witte poedercoating

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Vinyl bedrukking op drie zijwanden
·· Vinyl bedrukking op vier zijwanden

Kunststofdelen grijs

·· Kunststof delen in Processblue/blauw/rood

Afdekking compressor
Greep links en rechts
Afdekprofiel links en
rechts

·· Kunststof delen in een andere kleur op aanvraag

·· Bevestigingsmogelijkheden op aanvraag
·· Mand 210 mm
·· Mand 250 mm
Accessoires en features

·· Wielen met rem (50 mm)
·· Wielen met rem (75 mm)
·· Slot voor aluminium schuifdeksel
·· Slot voor glazen schuifdeksel

EXTRA INFORMATIE:
• Andere kleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks.
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IJsconservatoren

GTE 17
GTE 33
GTE 41
GTE 49
GTE 58
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IJsconservatoren
GTE 17-58
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Afwerking
buitenzijde

Kunststof delen

Exterieur:
witte poedercoating

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Vinyl bedrukking op drie zijwanden
·· Vinyl bedrukking op vier zijwanden

Kunststof delen grijs

·· Kunststof delen in Processblue/blauw/rood

Afdekking compressor
Greep links en rechts
Afdekprofiel links en
rechts

·· Kunststof componenten in een andere kleur op aanvraag

·· Bevestigingsmogelijkheden op aanvraag
·· Draadmand voor schepijsbakken
·· Mand 210 mm
·· Mand 250 mm
·· Wielen met rem (50 mm)
Accessoires en features
·· Wielen met rem (75 mm)
·· Slot voor aluminium schuifdeksel
·· Slot voor glazen schuifdeksel
·· Tussenschot 210 mm
·· Tussenschot 250 mm

EXTRA INFORMATIE:
• Andere kleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks.
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IJsconservatoren

GTI 17
GTI 33
GTI 41
GTI 49
GTI 58
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IJsconservatoren
GTI 17-58
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Afwerking
buitenzijde

Kunststof delen

Exterieur: witte
poedercoating

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Vinyl bedrukking op drie zijwanden
·· Vinyl bedrukking op vier zijwanden

Kunststof delen grijs

·· Kunststof delen in Processblue/blauw/rood

Afdekking compressor
Greep links en rechts
Afdekprofiel links en
rechts

·· Kunststof componenten in een andere kleur op aanvraag

·· Bevestigingsmogelijkheden op aanvraag
·· Wielen met rem (50 mm)
·· Wielen met rem (75 mm)
Accessoires en features
·· Slot voor glazen schuifdeksel
·· Tussenschot 210 mm
·· Tussenschot 250 mm

EXTRA INFORMATIE:
• Andere kleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks.
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Display vriezer met glasdeur

FDv 46

36

Display vriezer met glasdeur
FDv 46
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Zwart gepoedercoat exterieur
Exterieur:
wit poedercoating
Afwerking
buitenzijde

·· Gepoedercoat exterieur in een andere kleur op aanvraag
·· Vinyl bedrukking zijwanden (links en rechts)

Afdekking compressor
antraciet

·· Afdekking compressor in een andere kleur op aanvraag

Wielen (FDv 4643)

·· Stelpoten

Standaard glasdeur

·· Glasdeur met vinylbedrukking

Zilver Aluminium profielen

·· Aluminium profielen zwart gepoedercoat

Deur
·· Handgreep in een andere kleur op aanvraag
Aluminium handgreep
·· Handgreep in zwart
·· Display sticker met eigen ontwerp
Display en display
frame

Display
met Liebherr logo

·· Displayframe in een andere kleur op aanvraag
·· Displayframe in zwart
·· Kunststof gecoat draagrooster
·· 30-liter mand
·· 42-liter mand

Accessoires en features
·· Scannerrails
·· Tussenschot voor 30-liter mand
·· Tussenschot voor 42-liter mand

EXTRA INFORMATIE:
• Andere kleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks.
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Display vriezer met glasdeur

Fv 36

38

Display vriezer met glasdeur
Fv 36
Bestelde hoeveelheid
Standaard apparaat

Op maat gemaakt apparaat

50 of
meer

100 of
meer

200 of
meer

500 of
meer

·· Zwart gepoedercoat exterieur
Exterieur:
wit poedercoating
Afwerking
buitenzijde

·· Gepoedercoat exterieur in een andere kleur op aanvraag
·· Vinyl bedrukking zijwanden (links en rechts)

Afdekking motorruimte
antraciet

·· Afdekking motorruimte in een andere kleur op aanvraag

Wielen (Fv 3643)

·· Stelpoten

Standaard glasdeur

·· Glasdeur met vinylbedrukking

Aluminium profielen

·· Aluminium profielen gepoedercoat in zwart

Deur
·· Handgreep in een andere kleur op aanvraag
Aluminium handgreep
·· Handgreep in zwart
·· Kunststof gecoat draagrooster
·· 30-liter mand
·· 42-liter mand
Accessoires en features
·· Scannerrails
·· Tussenschot voor 30-liter mand
·· Tussenschot voor 42-liter mand

EXTRA INFORMATIE:
• Andere kleuren zijn beschikbaar vanaf 50 stuks.
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