GM-Line Noverta Premium
Dé klassieker in de horeca
Vertrouwde en bewezen kwaliteit
Nieuwe vormgeving en groene prestaties
Direct geld besparen op stroom tot wel 200 euro per jaar
Voorzien van een natuurlijk koudemiddel
Milieuvriendelijk
Ook leverbaar met handig flessennest
Prima te combineren met Gamko fustenkoelingen

Gamko GM-Line

flessenkoelingen Noverta Premium & GM-Line splitopstelling

De GM-Line flessenkoelingen van Gamko zijn al
decennialang dé klassiekers in de horeca. Alom
geprezen vanwege het gebruiksgemak door
onder andere de ergonomische handgreep, zijn
duurzaamheid, de tijdloze uitstraling en uiteraard
de excellente koelprestaties. Maar dit is niet
alles. Gamko heeft deze klassieker nog verder
ontwikkeld en verbeterd. Vanaf nu is ook de
GM-Line zuinig met stroom én vriendelijk voor het
milieu. Deze nieuwe generatie koelingen voert
Gamko onder naam GM-Line Noverta Premium.
Gamko produceert en levert de GM-Line in vier
varianten. Een 1-deurs koeling, een 2-deurs
koeling en een koelbuffet met 2 deuren plus in
het midden een handig flessennest voor 8 grote
flessen. Deze laatste variant is ook leverbaar voor
een splitopstelling voorzien van een gekoelde lade
onder het flessennest.

Algemene kenmerken

GM-Line Noverta Premium flessenkoeling (stekkerklaar)

GM-Line Noverta Premium

De nieuwe generatie GM-Line Noverta Premium flessenkoelingen staat garant
voor een lager stroomverbruik tot wel 55% op jaarbasis*. De verbeterde constructie
en de toepassing van een milieuvriendelijk koudemiddel resulteren in een aanzienlijk
lager stroomverbruik**. U verlaagt direct de bedrijfskosten en tegelijkertijd investeert
u milieuverantwoord. In de tabel kunt u zien, wat u jaarlijks aan stroom en geld kunt
besparen met de nieuwe GM-Line Noverta Premium.

Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig)
Laag stroomverbruik
Sublieme koelprestaties
Natuurlijk koudemiddel
Milieuvriendelijk
Fabrieksgarantie
Elektronische thermostaat met display
Automatische ontdooiing
LED-verlichting in GM2/2 en GM2/22
Exterieur: antraciet gecoat plaatstaal
Interieur: zilvergrijs gecoat plaatstaal
In uiterlijk gelijk aan Gamko fustenkoelingen
In hoogte verstelbare poten
Leverbaar met handig flessennest
In hoogte verstelbare draadroosters/plateaus
Optie: sloten op deuren
(slotvoorziening aanwezig bij GM2/2 en GM2/22)

Jaarlijkse besparing met GM-Line Noverta Premium*
Type
		

Besparing
In KWh

Besparing
in %

Besparing
in euro’s

Besparing
na 10 jaar in euro’s

600
900
900

55
55
35

130
200
200

1.300
2.000
2.000

GM2/2
GM2/22
GM2/212MU

* Berekeningen zijn gebaseerd op een KWh-prijs van euro 0,226 en testen met GM-Line Noverta Premium koelingen en GM-Line koelingen
stekkerklaar onder praktische omstandigheden (ingebouwd en frequent openen van deuren en aanvullen met ongekoelde flessen).
** m.u.v. GM/212VS

GM2/2

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 1 deur,
standaard linksdraaiend (rechtsdraaiend optioneel)
GM2/212MU

Exterieur van antraciet
plaatstaal en voorzien
van 2 deuren en een
flessennest in het midden

GM2/22

Exterieur van antraciet plaatstaal
en voorzien van 2 deuren

Extra accessoires GM-Line

INDELING

OPSLAGCAPACITEIT

KOEL
VERMOGEN

OPGENOMEN
VERMOGEN

GM2/2
		

1x deur linksdraaiend of
optioneel rechtsdraaiend

155 x 33 cl (ø60mm)

240W 1

GM2/22
GM2/212MU
		

2x deur draaiend
2x deur draaiend &
flessennest

323 x 33 cl (ø60mm)
332 x 33 cl (ø60mm) of 116 x 1/1,5 liter &
flessennest 8x 1/1,5 liter

GM/212VS
		

2x deur draaiend &
flessennest & lade

380 x 33 cl (ø60mm) of 132 x 1/1,5 liter &
flessennest 8x 1/1,5 liter

				

1

Exterieur van antraciet plaatstaal en
voorzien van 2 deuren en in het midden
een flessennest met daaronder een
gekoelde lade. Werkt met behulp van
separate koelmachine (apart te bestellen)

013050219
004010403
004010404
000050300
013010001

Slot
Draadrooster t.b.v. GM2/2
Draadrooster t.b.v. GM2/22
Plateau t.b.v. GM2/212MU & GM/212VS
Plateau-/roosterdrager (4-6 stuks benodigd)

MODEL

GM/212VS

Artikelnummer

Condities: Te = - 5˚C | Tc = + 45˚C | omgevingstemperatuur = + 25˚C

2

AFMETING B x D x H*

# ROOSTERS/PLATEAUS

130W 1

602 x 565 x 840/870mm

2x rooster enkel

240W 1
515W 1

137W 1
380W 1

1110 x 565 x 840/870mm
1670 x 570 x 860/880mm

2x rooster dubbel
4x plateau enkel

450W 1
(optimaal)

68W 2

1670 x 570 x 840/860/880mm

4x plateau enkel

GROEN

Opgenomen vermogen van de koeling exclusief de separaat opgestelde koelmachine

* Bij het inbouwen: minimaal 40mm bij de diepte optellen en bij de totale breedte 10mm optellen.
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