
Gamko
Flexbar eQuip
Customize de look van uw Flexbar met fronten uit één stuk!

Combineer vanaf nu de sublieme kwaliteiten van het Flexbar modulair bar systeem  
mét een uitstraling die naadloos opgaat in uw interieur

www.gamko.nl



Flexbar eQuip
Customize de look van uw Flexbar. Het Gamko modulair bar systeem wordt nu nog 
veelzijdiger. Door het toevoegen van eQuip fronten aan het bestaande uitgebreide 
Flexbar assortiment kunt ú een extra dimensie geven aan de totaal beleving van uw bar.

Met de naadloze eQuip fronten kunt u uw Flexbar over het geheel laten bekleden door 
uw interieur stylist. U kunt uw bar door het bekleden van de fronten naadloos laten 
overgaan in de rest van uw interieur of juist kiezen voor het creëren van een eye-catcher 
met een opvallend design.

 Met de Flexbar Equip kunt u een unieke bar creëren in de uitstraling die ú wilt 
 Geïntegreerde handgreep in het front
 Mogelijkheid tot zelf aanbrengen handgreep van uw keuze
 Verkrijgbaar in dichte deuren dichte deuren, glasdeuren en lades

Algemene kenmerken
Flexbar eQuip

 Elektronische thermostaat met display in front 
 Temperatuurinstelling +4˚ C/+ 8˚ C,

 Temperatuur range +2˚ C/+18˚ C
 Automatische ontdooiing en herverdamping 
 Vervangbare magnetische deurrubbers
 Sublieme koelprestaties 
 In hoogte verstelbare poten 
 In hoogte verstelbare vlakke plateaus: 2 per deur
 Bekleding fronten af-fabriek: 

 zilvergrijs gecoat plaatstaal
 Voorbereide stevige constructie voor 

 monteren eigen handgreep
 Optie: Centraal te bedienen elektronisch

 slotsysteem (CELS).

T +31 (0)76 - 508 7500
F +31 (0)76 - 508 7529
E verkoop@gamko.nl
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Mon Plaisir 75
4879 AL Etten-Leur

Postbus 274
4870 AG Etten-Leur
Nederland

 Deuren Breedte Art.nr. Volle deur Art.nr. Glasdeur Opslagcapaciteit fles* Opslagcapaciteit fust

 Segment met deur rechtsdraaiend 41cm X/2RQ41 X/2RGQ41 147 x 30cl (ø60mm) 2 x 20L
 Segment met deur rechtsdraaiend 54cm X/2RQ54 X/2RGQ54 189 x 30cl (ø60mm) 3 x 20L / 1 x30-50L
 Segment met deur linksdraaiend 41cm X/2LQ41 X/2LGQ41 147 x 30cl (ø60mm) 2 x 20L
 Segment met deur linksdraaiend 54cm X/2LQ54 X/2LGQ54 189 x 30cl (ø60mm) 3 x 20L / 1 x30-50L

 Laden Breedte Art.nr. Opslagcapaciteit fles*

 Segment met 2 x ½ lade 41cm X/3DQ41 68 x 30cl (ø60mm)
 Segment met 2 x ½ lade 54cm X/3DQ54 98 x 30cl (ø60mm)
 Segment met 3 x 1/3 lade 41cm X/6DQ41 102 x 30cl (ø60mm)
 Segment met 3 x 1/3 lade 54cm X/6DQ54 147 x 30cl (ø60mm)

  Breedte Art.nr.

 Machine unit 41cm X/MUQ
 Verdamper segment 20cm X/VSQ20
 Set eindpanelen  8 cm (2 x 4 cm) X/EPA04

* Voor een uitgebreid overzicht m.b.t. opslagcapaciteit verwijzen we u graag naar de algemene Flexbar brochure op onze website www.gamko.nl

Voor een stekkerklare opstelling voegt u een machine toe. Bij het gebruik van een machine op afstand kiest u voor een verdamper segment.

T.b.v. de installatie en/of afwerking is een set eindpanelen altijd noodzakelijk, ook bij inbouw.

Voorbeeld ter inspiratie
(na bekleding door stylist)

Voorbeeld ter inspiratie
(na bekleding door stylist)

X/2Q X/2GQ X/3DQ X/6DQ X/MUQ X/VSQ20


