
Werkblad flessenkoelers & -vriezers
 Compacte bovenlader voor flessen
 Voor plaatsing in of op het werkblad van de bar
 Voor koelen of vriezen 
 Ideaal voor een snelle uitgifte
 Professionele uitstraling

Gamko flessenkoelers & -vriezers
inbouw & opbouw werkblad

Gamko produceert en levert handige koelers en vriezers 

voor inbouw of plaatsing op het werkblad van de bar. 

Deze compacte bovenladers voor flessen, ook wel  

counter top coolers/freezers genoemd, zijn stekkerklaar 

en ideaal voor het uitschenken van bijvoorbeeld 

gekoelde wijn, likeur of wodka per glas op een constante 

temperatuur. Van bovenaf biedt de koeler een goed 

overzicht op de flessen. Daardoor pakt u handig en snel 

dat wat u zoekt voor een vlotte uitgifte achter de bar. 

Daarnaast is een in het werkblad verwerkte flessenkoeler 

een echte blikvanger. In combinatie met de juiste flessen 

geeft u de bar een professionele uitstraling. 

Gamko levert de werkblad flessenkoelers & -vriezers in vier 

varianten: voor maximaal tien of twaalf flessen van 1 liter en 

als vriezer of koeler. Het model VK/10 is geschikt voor op- en 

inbouw en heeft een capaciteit van maximaal tien flessen 

van 1 liter en is verkrijgbaar in een koel- en vriesuitvoering. 

De VK/12 is speciaal ontworpen voor inbouw en heeft een 

capaciteit voor maximaal twaalf flessen van 1 liter en is ook 

verkrijgbaar in een koel- en vriesuitvoering. Het interieur van 

beide typen is gemaakt van hoogwaardig RVS (AISI 304).



Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 01/2013

 MODEL PLAATSING PRESTATIE EXTERIEUR INTERIEUR CAPACITEIT AFMETING B x D x H AFMETING B x D x H AFMETING VOOR
       UITWENDIG INWENDIG INBOUW B x D

 VK/10 Inbouw** & opbouw Koelen +10˚C /0˚C Chroomstaal (AISI 430) RVS (AISI 304) 10 x 1 liter 510 x 423 x 253mm - 499 x 412mm

 VK/10F Inbouw** & opbouw Vriezen 0˚C / -15˚C Chroomstaal (AISI 430) RVS (AISI 304) 10 x 1 liter 510 x 423 x 253mm - 499 x 412mm

 VK/12 Inbouw** Koelen +10˚C /0˚C RVS (AISI 304) & Aluzink RVS (AISI 304) 12 x 1 liter 501 x 373 x 490mm 350 x 265 x 230mm 478 x 350mm

 VK/12F Inbouw** Vriezen 0˚C / -15˚C RVS (AISI 304) & Aluzink RVS (AISI 304) 12 x 1 liter 501 x 373 x 490mm 350 x 265 x 230mm 478 x 350mm

* Condities: Te = - 5˚C  |  Tc = + 45˚C  |  omgevingstemperatuur = + 25˚C ** Mits voldoende geventileerd i.v.m. warmteafvoer

Algemene kenmerken
werkblad flessenkoelers & -vriezers

 Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig) 
 Koelen of vriezen
 Koelvermogen 156W *
 Opgenomen vermogen 175W*
 Interieur van hoogwaardig RVS
 Ideaal voor inbouw voor een 

 professioneel resultaat
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VK/10

Werkblad flessenkoeler geschikt voor inbouw 
en opbouw (voorzien van rubberen pootjes)

VK/10F

Werkblad flessenvriezer geschikt voor inbouw 
en opbouw (voorzien van rubberen pootjes)

VK/12F

Werkblad flessenvriezer 
geschikt voor inbouw 

VK/12

Werkblad flessenkoeler 
geschikt voor inbouw 

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
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Nederland


