
Multideck Show-vitrine
De frisse visie van Foster
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Industrieel innovatief design in 
combinatie met onnavolgbare 
prestaties
Multideck

Multideck |  Koellijn

Pakken & meenemen
De ultiem gebruiksvriendelijke show-vitrine

“Uw producten: aantrekkelijk en overzichtelijk 
gepresenteerd en goed van smaak”
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Frisheid voorop bij Foster 

Multideck | Een introductie

Al meer dan 40 jaar ontwerpt 
Foster producten die uitstekend 
presteren, 24 uur per dag, 7 
dagen per week.
Multideck | Expertise

De oplossing 
voor u 

De reputatie van Foster op het gebied 
van de bouw van koel producten voor 
de professionele gebruiker is over de 
hele wereld bekend. Dit geeft u de 
zekerheid dat uw voeding veilig en vers 
blijft bewaard. Multideck: goede prijs – 
kwaliteit verhouding.

De nieuwe, veelzijdige lijn van Multideck 
show-vitrines, is gebaseerd op de passie 
en de expertise van Foster en biedt 
oplossingen voor een gevarieerd aantal 
bedrijven.

Van buurtwinkels en cafés tot bakkerijen 
en supermarkten; de Multideck show-
vitrines van Foster zijn beschikbaar 
in diverse modellen, die een perfecte 
oplossing bieden voor ieder budget en 
voor alle mogelijke bedrijfstoepassingen.

Bij het presenteren van gekoelde 
voeding in een winkelomgeving is het 
belangrijk dat het er mooi uit ziet en dat 
het makkelijk mee te nemen is. 
Bovendien moeten uw producten vers 
van smaak blijven. Dit wordt door Foster 
zondermeer gewaarborgd.

De producten van Foster worden  
ontworpen en gebouwd in Engeland 
volgens de strengste normen in de 
industrie. U kunt de Foster producten in 
vol vertrouwen aanschaffen, in de 
wetenschap dat u een hoog kwalitatief, 
robuust en betrouwbaar product 
aanschaft. Bovendien voldoen alle 
producten aan de hoogste efficiëntie die 
u van een technologisch geavanceerd 
koelproduct mag verwachten.
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Slank, maar verrassend ruim 

Multideck | Slimline

Slimline Multideck 
show-vitrines

De Slimline van Foster is een stijlvolle, 
flexibele en voordelige optie voor winkels 
met een beperkte ruimte. Deze lijn is 
gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. 
Belangrijk: een laag geluidsniveau. Dus 
uitstekend geschikt voor kleinere ruimten.
De sleutel tot succes van de Slimline lijn is 
de grote displayruimte met de praktische 
extra brede plateaus, die flexibel  in hoogte 
verstelbaar zijn. Zo kunt u tot 33% meer 
presenteren dan in veel andere modellen 
met een gelijksoortig vloeroppervlak.

“Veel displayruimte op een 
klein vloeroppervlak.”

Een uitzonderlijke capaciteit
een klein vloeroppervlak

Innovatie 

>  Ontwikkeld met behulp van 
computergestuurde vloeistofdynamiek, 
Foster Multidecks zijn gebaseerd op 
technologie die de luchtstroom en de 
temperatuursimulatie exact  berekent.

> Gefabriceerd in onze fabriek in Norfolk  
 die gecertificeerd is volgens IS09001  
 kwaliteit & de IS014001 milieunormen 

> De intelligente controller met   
   gemakkelijk leesbare display waarborgt  
 een constante temperatuur, zodat de  
 voeding langer vers blijft 

> De geavanceerde    
 luchtstroomtechnologie creëert   
    een beschermend luchtgordijn   
 zodat het product doorlopend op de   
 juiste temperatuur wordt bewaard  

Kwaliteit en betrouwbaarheid

> Vooruitstrevend in   
   productontwikkeling, design en     
   fabricage

> De beste materialen, prima   
   designs, een goede ergonomie, de  
   beste kenmerken en een totale   
   betrouwbaarheid

> Opnieuw een topproduct op de  
   markt geleverd door de Foster   
   koelspecialisten

Ongeëvenaarde prestaties

> Door de doorlopende    
   temperatuurregeling bewaart de   
   Multideck show-vitrine de producten  
   altijd op de juiste temperatuur 

> Ons luchtkoelsysteem garandeert dat  
    zelfs de meest delicate producten      
    vers en aantrekkelijk blijven 

>  Stekker in het stopcontact en direct  
    klaar voor gebruik

Alles wat u van een Foster kunt verwachten

“Gebouwd in onze 
wereldwijd bekende 
Britse Foster fabriek”

Goed om te weten:

< afsluitbaar rolluik voor 
Slimline en Pro vitrines 

Goed om te weten:

< 3 sandwich verpakking diep 

Afbeelding (rechts): Slimline multideck 
getoond met rolluik  en roestvast stalen 
zijwanden
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De ultieme Multideck Show-vitrine

Multideck | Pro lijn

Pro Multideck 
show-vitrine

De Foster Pro is een Multideck-product met 
een bijzonder grote capaciteit. Met alle 
knowhow op het gebied van engineering die u 
van Foster kunt verwachten, biedt de Pro-lijn 
een bijzonder grote capaciteit, een ultieme 
betrouwbaarheid en een uitstekende kwaliteit.

Met vijf displayniveaus voor een maximale 
opslagcapaciteit, is de Foster Pro een klasse 
apart. 

De aantrekkelijke displayruimte met de 
verbrede glaspanelen en verlichting resulteert 
in een jaloers makende vitrine om uw 
producten aan uw klanten aan te bieden. 

KLASSE APART
De ultieme keuze 

Energie-efficiëntie

> Energiebesparend nachtgordijn met   
 “zacht sluitingsmechanisme”   

> Standaard energiebesparende LED-  
 verlichting 

 -  Helder verlicht -  geeft de   
 uitgestelde producten een aantrekkelijk  
 aanzicht      

 -  Gaat gemiddelde 10x langer   
 meer dan fluorescerende verlichting,  
 terwijl ze maar een fractie van de   
 warmte afgeeft 

Hygiëne en veiligheid

> Volledig uitneembare plateaus &   
 steunen voor een gemakkelijke   
 reiniging 

> Voedselveilig superieur “geborsteld”  
 roestvaststalen afwerking. 

Service en onderhoud

> Afneembaar frontpaneel en   
 uitschuifbare condensor, gemakkelijk  
 toegankelijk voor reparatie en   
 onderhoud werkzaamheden

...en meer.

“Trek de aandacht! 
Met een heldere LED-
displayverlichting

Goed om te weten:
< Energiebesparend, 
heldere LED-verlichting, 
gaat langer mee en 
bespaart u geld!

Goed om te weten:

<  7 Colaflessen achter elkaar

“Met vijf displayniveaus 
voor een maximale 
opslagcapaciteit is de Pro 
een klasse apart..”
Afbeelding (rechts): Pro multideck getoond met nachtgordijn  
en glazen zijwanden
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Kwaliteit & betrouwbaarheid

Multideck | Technische gegevens 

Overzicht capaciteit voor 330ml drankblikjes 
Plateau 1 -3 afmetingen (b x d) mm 793 x 450 1093 x 450 1393 x 450 1693 x 450

Basisafmetingen (b x d) mm 793 x 465 1093 x 465 1393 x 465 1693 x 465

Capaciteit 330ml drankblikjes, een stapel per 
displayniveau 420 560 735 910

Capaciteit 330ml drankblikjes, dubbele stapel per 
displayniveau 840 1120 1470 1820

Pro Multideck
Nachtscherm met glas en eindpanelen panels
Externe afmetingen (b x d x h) mm 895 x 735* x 1990 1195 x 735* x 1990 1495 x 735* x 1990 1795 x 735* x 1990

Model FMPRO900NG FMPRO1200NG FMPRO1500NG FMPRO1800NG
Afwerking Roestvast staal Roestvast staal Roestvast staal Roestvast staal

Aantal plateaus  (incl. bodem) 5 5 5 5

Energiebesparende LED-verlichting 
2x verticaal zijwaarts 

gemonteerde LED-lampen over 
de volle lengte 

2x verticaal zijwaarts 
gemonteerde LED-lampen over 

de volle lengte 

2x verticaal zijwaarts 
gemonteerde LED-lampen over 

de volle lengte 

2x verticaal zijwaarts 
gemonteerde LED-lampen over 

de volle lengte 

Energiebesparend ‘zacht sluitend’ nachtgordijn Standaard Standaard Standaard Standaard

Energiebesparend rolluik Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Wielen van hoge kwaliteit Standaard Standaard Standaard Standaard

Temperatuurklasse M2 (+2/+4ºC) M2 (+2/+4ºC) M2 (+2/+4ºC) M2 (+2/+4ºC)

Koelmiddel R404a R404a R404a R404a

Stroomvoorziening (230/1/50) 10amp 10amp 10amp 13amp

Slimline Multideck
Nachtgordijn en glazen zijwanden
Uitwendige afmetingen (b x d x h) mm 695 x 680* x 1810 895 x 680* x 1810 1195 x 680* x 1810 1495 x 680* x 1810 1795 x 680* x 1810

Model FMSLIM700NG FMSLIM900NG FMSLIM1200NG FMSLIM1500NG FMSLIM1800NG
Afwerking Roestvast staal Roestvast staal Roestvast staal Roestvast staal Roestvast staal

Aantal plateaus  (incl. bodem) 4 4 4 4 4

Energiebesparende LED-verlichting  
2x verticaal zijwaarts 

gemonteerde LED-lampen 
over de volle lengte 

2x verticaal zijwaarts 
gemonteerde LED-lampen 

over de volle lengte 

2x verticaal zijwaarts 
gemonteerde LED-lampen 

over de volle lengte 

2x verticaal zijwaarts 
gemonteerde LED-lampen 

over de volle lengte 

2x verticaal zijwaarts 
gemonteerde LED-lampen 

over de volle lengte 

Energiebesparend ‘zacht sluitend’ nachtgordijn Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Energiebesparend rolluik Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Wielen van hoge kwaliteit Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Temperatuurklasse M2 (+2/+4ºC) M2 (+2/+4ºC) M2 (+2/+4ºC) M2 (+2/+4ºC) M2 (+2/+4ºC)

Koelmiddel R404a R404a R404a R404a R404a

Stroomvoorziening (230/1/50) 10amp 10amp 10amp 10amp 13amp

Rolluik en roestvaststalen zijwanden (andere specificatie)
Uitwendige afmetingen (b x d x h) mm 895 x 775** x 2025 1195 x 775** x 2025 1495 x 775** x 2025 1795 x 775** x 2025

Model FMPRO900RF FMPRO1200RF FMPRO1500RF FMPRO1800RF
Robuust  afsluitbaar rolluik Standaard Standaard Standaard Standaard

Energiebesparende LED-verlichting Bovenaan gemonteerde, LED 
over de volle breedte 

Bovenaan gemonteerde, LED 
over de volle breedte 

Bovenaan gemonteerde, LED 
over de volle breedte 

Bovenaan gemonteerde, LED 
over de volle breedte 
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Rolluik en roestvaststalen zijwanden (andere specificatie)
Buitenafmetingen afmetingen (b x d x h) mm 695 x 725** x 1840 895 x 725** x 1840 1195 x 725** x 1840 1495 x 725** x 1840 1795 x 725** x 1840

Model FMSLIM700RF FMSLIM900RF FMSLIM1200RF FMSLIM1500RF FMSLIM1800RF
Robuust afsluitbaar rolluik Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Energiebesparende LED-verlichting Bovenaan gemonteerde, LED 
over de volle breedte

Bovenaan gemonteerde, LED 
over de volle breedte 

Bovenaan gemonteerde, LED 
over de volle breedte 

Bovenaan gemonteerde, LED 
over de volle breedte 

Bovenaan gemonteerde, LED 
over de volle breedte 

Overzicht capaciteit voor 330ml drankblikjes
Plateau 1 -3 afmetingen (b x d) mm 593 x 400 793 x 400 1093 x 400 1393 x 400 1693 x 400

Basisafmetingen (b x d) mm 593 x 415 793 x 415 1093 x 415 1393 x 415 1693 x 415

Capaciteit 330ml drankblikjes, een stapel per 
displayniveau 216 288 384 504 624

Capaciteit 330ml drankblikjes, dubbele stapel per 
displayniveau 432 576 768 1008 1248

^M-klasse is gedefinieerd binnen een omgevingstemperatuur van 25° - Klimaatklasse 3 EN441.
*Laat 60 mm ruimte vrij als het apparaat tegen de muur staat (nodig voor de luchtcirculatie). Dit is niet nodig als het product niet tegen de muur staat. **Laat 20 mm ruimte vrij als het apparaat tegen de muur staat (nodig voor de 
luchtcirculatie). Dit is niet nodig als het product niet tegen de muur staat. 



Demand more. Choose Foster

Multideck | Show-vitrines

Foster koel apparatuur 
Kwalitatief & betrouwbaar

Multideck  | een prima product

Voor meer informatie: contact 
Foster Nederland

Tel:     076 -50 87 650  
E-mail: info@foster-nl.com 
www.fosternederland.nl  
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Foster is een onderdeel van Illinois 
Tool Works (ITW)

Foster Refrigerator,  
Oldmedow Road,  
King’s Lynn  
Norfolk PE30 4JU  
Verenigd Koninkrijk

Foster Nederland

Tel:     076 -50 87 650   
E-mail: info@foster-nl.com 
www.fosternederland.nl 

 
We hebben het recht om wijzigingen aan te brengen 
zonder voorafgaande kennisgeving. Literatuurcode  
MD224

By Appointment to
Her Majesty Queen Elizabeth II

Suppliers of Commercial Refrigeration
Foster Refrigerator, King’s Lynn

      ISO 9001      ISO 14001

Demand more. Choose Foster.  
 
Wilt u spreken met een Foster expert, neem 
dan contact op met ons verkoopkantoor
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