
Gamko
Flexbar Barista
Flexbar, uw partner voor het perfecte Barista werkstation

Is koffie uw visitekaartje? Dan bent u bij Gamko aan het juiste adres. Is het uw missie om de 
beste koffie te serveren aan uw gasten? Wij helpen u graag met het samenstellen van de ideale 
werkplek om dit te kunnen bereiden. Met Flexbar is dit goed geregeld!

www.gamko.nl
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Met een Flexbar opstelling heeft u alles op één locatie voor het bereiden van een 

perfecte koffie voor uw gasten. Ook bij piek momenten hoeft u geen stap te veel 

te zetten met alles binnen handbereik. U kunt het Barista station integreren in uw 

bar met andere Gamko koelingen zodat het geheel één uitstraling heeft. U kunt 

desgewenst het Barista station op een aparte plek positioneren waar het nog meer 

aandacht krijgt voor een ultieme koffie beleving.

Wij adviseren u graag omtrent de juiste positie en indeling van uw bar.

T 076 - 508 7500   E verkoop@gamko.nl

Flexbar is een modulair systeem waarbij verschillende temperatuurzones mogelijk zijn in één 
opstelling. Gekoelde segmenten, ongekoelde (neutrale) segmenten en zelfs een verwarmde 
zone is mogelijk in één bar!



Flexbar info (algemeen)

 Modulair bar systeem: keuze uit meer 

dan 100 verschillende segmenten om 

uw complete bar samen te stellen! Ook 

een gebogen opstelling of doorgeef 

opstelling is mogelijk met Flexbar.

 Deuren en lades uitgevoerd met 

antraciet, glazen of RVS front - past in 

ieder bar ontwerp.

 Zeer goede koelprestaties - om uw 

dranken op de perfecte temperatuur te 

serveren.

 Energiezuinige EQUAL-LED verlichting  

bij glasdeuren - ook leverbaar in RGB

 Naast de gekoelde opstellingen, is er 

ook een groot assortiment ongekoelde 

modules verkrijgbaar zoals cocktailbar, 

vaatwaskorven, koffie uitkloplades, 

afvalopbergers, etc.

 Wanneer u de Flexbar wilt voorzien 

van een geheel eigen uitstraling, dan 

hebben we de Flexbar eQuip voor u: 

naadloze fronten die te bekleden zijn in 

allerlei designs.
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Opslag

Verwarmde lades

Lade voor opslag

Koffie uitklop lade

Lade voor afval

Vaatwasrekken

Combineer verschillende zones in één Flexbar

 Warme zone voor uw:

 - Glazen of kopjes - altijd voldoende 

  voorraad verwarmde kopjes om uw 

  koffie of thee in te serveren

 Koude zone voor uw:

 - Verse volle melk - met Flexbar  

  is constante temperatuur 

  gegarandeerd

 - Water (dat u bij de koffie serveert)

 Neutrale zone voor uw:

 - Opslag suiker, servies

 - Koffie uitkloplade

 - Ladesegmenten voor RVS afval bak

  (uit het zicht)

 - Vaatwasrekken



Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 06/2016

T +31 (0)76 - 508 7500
F +31 (0)76 - 508 7529
E verkoop@gamko.nl

www.gamko.nl

Gamko BV
Mon Plaisir 75
4879 AL Etten-Leur

Postbus 274
4870 AG Etten-Leur
Nederland

Gamko produceert en levert professionele koelingen voor horeca
Gamko is toonaangevend producent en leverancier van professionele koelingen voor horeca. 
Vanaf de oprichting in 1958 is Gamko uitgegroeid tot een internationale onderneming, die 
zich met name concentreert op het produceren, verkopen en onderhouden van een compleet 
assortiment professionele drankenkoelingen.  

Kwaliteit uit Nederland
Met eigen productie en een researchafdeling in Etten-Leur (Nederland) ontwikkelt, produceert en 
levert Gamko producten, die zijn afgestemd op de wensen en kwaliteitseisen van de horecabranche 
anno nu. Aspecten als design, functionaliteit, klanttevredenheid en milieu spelen daarbij een grote 
rol. Gamko is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd, waardoor we de kwaliteit van onze producten en 
processen waarborgen en continu verbeteren. 

Het moderne productieapparaat staat garant voor een gunstige prijs-kwaliteitverhouding 
en omdat de productie in Nederland plaatsvindt, kent Gamko daarnaast uiterst flexibele 
levertijden. Kiest u Gamko, dan kiest u voor kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid.

Gamko: internationale speler met wereldproducten
Gamko heeft een eigen exportafdeling met een wereldwijd dealernetwerk en eigen verkoop-
organisaties in de Benelux, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. Onze verkooporganisatie 
levert een compleet programma aan koelapparatuur voor met name de horecabranche over de 
gehele wereld. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze brochure en/of documentatie 
van onder genoemde producten, neem dan vrijblijvend contact op met Gamko. 

Gamko produceert en levert
 FLEXBAR: modulair (cocktail)barsysteem met onbegrensde mogelijkheden
 ECO-Line: flessenkoelingen met glasdeuren, dichte deuren en laden
 Maxiglass: flessenkoelingen met glasdeuren
 GM-Line: flessenkoelingen
 koelingen voor fusten en/of kratten
 bierkoelers
 koelwatertanks
 flessen- en/of glazenvriezers
 transportabele partykoelers
 biertapinstallaties
 RVS-werkbladen
 separate koelmachines
 inbouw flessenkoelers en -vriezers
 koelvitrines
 koel- en vriescellen
 ijsblokjesmachines


