Alt i innen kjølerom, kjølehjørner
og kjøleaggregater
Norsk kvalitet
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Kjøleromspesialisten

Thermocold KFD AS
Torvlia 5, 1739 Borgenhaugen
Telefon: 69 10 24 00
E-post: post@thermocold.no
www.thermocold.no
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Kjølehjørne
er
1200 + dekksid
1054

Ekstrautstyr

Drømmen om god og oversiktlig plass i kjøleskapet kan bli en virkelighet! Thermocold lager norskproduserte kjølehjørner av ypperste
kvalitet.
Her er det tatt hensyn til hygiene, brukervennlighet, energiforbruk,
kvalitet og moderne design, - alt dette for å skape en hyggelig
opplevelse på kjøkkenet. Vi har løsningene om du skal ha det
frittstående eller integrert i kjøkkenet.

Luftespalte

1948 + sokkel

Dørbredde 590

Lyd og strøm
Det er lagt mye tid og ressurser i å kunne tilby hva vi mener er
marked-ets mest stillegående kjølehjørne i sin klasse, aggregatet
er bygget opp i støydempende materiale og med helt unike trommelvifter som sikrer lite viftestøy og god sirkulasjon i kjølerommet.
Strømtrekket er av markedets laveste i sin klasse, noe som er
viktig med tanke på strømforbruket.
Kjølekapasiteten i kjølehjørnet er den største på markedet, og er
av den grunn meget attraktiv for mange som ønsker en stabil og lav
temperatur i kjølehjørnet. Thermocold sitt kjølehjørne rommer
ca. 4 - 5 ganger mer enn det et kjøleskap normalt gjør.

Vinstativ/flaskestativ.

Kuldedør/innerdør.

Hylleplate.

Beskyttelsesplate til gulv for kjølehjørne og
spiskammer, beskytter gulvet mot riper fra
bruskasser ol.
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Standard kjølerom
1005

1005

975

Dørbredde 590

1948 + sokkel

Luftespalte

Thermocold kjølehjørne
1300 ltr
1948 + sokkel
venstre side: 577 - høyre side: 537 + 40 luftespalte
1005 fra hvert hjørne
36dB/28dB
54 mm polyurethan
248W
R134a
400W

Automatisk avriming og trinnløs termostat.
Kjølehjørne og spiskammer kan også leveres i spesialmål.
Laget for å brukes
• Størst romvolum: 1300 liter
• Laveste støynivå i sin klasse
• Størst hylleplass
• Bakteriehemmende vegger, gulv og tak
• Enkel montering
• Rask rengjøring av støvfilter
• Valget mellom kompakt eller splittaggregat
• Norsk kvalitet, - solid og bygget for å brukes
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Type
Nyttevolum:
Høyde:
Dybde:
Bredde:
Lydnivå:
Isolasjon:
Effektforbruk:
Kjølemedium:
Kuldeytelse:

Stand. kjølerom 1: D600xB1200xH1948 med gulv (integrert dør)
Stand. kjølerom 2: D1200xB1200xH2108 med gulv (utenpåliggende dør)
Stand. kjølerom 3: D1200xB1308xH1948 med gulv (integrert dør)
Stand. kjølerom 4: D1200xB1650xH1948 med gulv (integrert dør)
Stand. kjølerom 5: D1200xB1800xH2108 med gulv (utenpåliggende dør)
Stand. kjølerom 6: D1800xB1800xH2108 med gulv (utenpåliggende dør)
Stand. kjølerom 7: D1800xB2200xH2108 med gulv (utenpåliggende dør)
Kjølerommene blir produsert i Norge og er bygget opp av prefabrikkerte
kjøleromselementer, som har ekstrem god isoleringsverdi. Vegger, gulv og
tak i rommet er av stål med en utførelse som heter Food Safe.
Food Safe tåler høy slitasje over lang tid, og er anbefalt av næringsmiddeltilsynet.
Food Safe-elementene er bakteriehemmende og svært enkle å holde rene.
Hyllene i kjølerommet er trådhyller som er meget stabile, trygge og funksjonelle.
Alle rommene inkluderer gulv, tak, vegger, hyller, kjøleaggregat
Thermocold, lys med bevegelsessensor, diverse festemateriale
og kjøleromsdør med leddhengsler og karm.

577 (537)
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Dørplasseringer
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Standard kjølerom 2

Standard kjølerom 3

D600xB1200xH1948 med gulv (integrert dør)
Total bredde inkl. luftkanal: 1200 mm

D1200xB1200xH2108 med gulv (utenpåliggende dør)

D1200xB1308xH1948 med gulv (integrert dør)
Total bredde inkl. luftkanal: 1346 mm

Alle rommene inkluderer gulv, tak, vegger, hyller, kjøleaggregat Thermocold 6, lys med bevegelsessensor, diverse festemateriale
og utenpåliggende dør.
Dette er et standard kjølerom for integrering i kjøkken, men kan også
monteres frittstående. Leveres også med splittaggregat.
Spiskammer er navnet vi har gitt denne skapmodellen. Det stammer
fra gammelt av da det var normalt å ha et halvstort rom for lagring av
mat ved kjøkkenet. Den gang var det også normalt med et matlager i
kjelleren for poteter osv. I dag har teknologien endret seg en del, og vi
har kombinert kjøleskap, spiskammer/matbod og potetkjeller i ett.
Spiskammeret rommer like mye som ca. fire kjøleskap og holder stabilt
4 til 5°C (kjøleskapstemperatur). Det geniale med dette kjølerommet
er at det kan integreres slik som resten av kjøkkenet, og gir deg en
overlegen lagringsplass. Du kan plassere bruskasser på gulvet, kjeler
og snitte-/kakefat rett inn i hyllene samtidig som du har full oversikt
over alle matvarene. Dette er både økonomisk og praktisk. Det er også
helt tett og med bakteriehemmende overflater, slik at du er sikret mot
fuktskader o.l. som kan oppstå ved kjølerom bygget i tre.
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Aggregatplasseringer

Standard kjølerom 1
Spiskammer A og B
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Multirommet

Alle rommene inkluderer gulv, tak, vegger, hyller, kjøleaggregat
Thermocold 6, lys med bevegelsessensor, diverse festemateriale
og utenpåliggende dør.
Multirommet har flere alternativer for dør- og aggregatplassering,
og du velger selv løsning ut i fra figur som vist under. Kjølerommet
leveres komplett med utenpåliggende dør, Thermocold 6 kjøleaggregat,
trådhyller tilpasset 2 vegger, 4 i høyden og lys som tenner automatisk
når du åpner døren. Ved annen bruk enn privat kan det velges et
kraftigere kjøleaggregat.

Folkerom A og B

Alle rommene inkluderer gulv, tak, vegger, hyller, kjøleaggregat
Thermocold 6, lys med bevegelsessensor, diverse festemateriale
og utenpåliggende dør.
Dette er det kjølerommet vi selger mest til privathusholdningen
i Norden. Leveres også med splittaggregat.
Kjølerom hjelper til med å redusere svinn og heve holdbarheten på
frukt og grønnsaker, samt at du til enhver tid kan ha alle drikkevarene
nedkjølt.
Det er også den perekte løsningen for deg som ikke har muligheten
for et kjølehjørne på kjøkkenet, men trenger lagringsplassen. Det
er heller ikke noe problem å bruke kjølerommet frittstående i et
grovkjøkken, bod, vaskerom kjeller eller ute i garasjen.

Standard kjølerom 4
D1200xB1650xH1948 med gulv (integrert dør)
Total bredde inkl. luftkanal: 1690 mm.

Alle rommene inkluderer gulv, tak, vegger, hyller, kjøleaggregat
Thermocold 6, lys med bevegelsessensor, diverse festemateriale
og utenpåliggende dør.
Her har du sjefen av kjølerom, dette er bygget for å sikre mest mulig
lagringsplass. Du får maks hylle plass på et lite areal.
Leveres også med splittaggregat.
Du kan også hos Thermocold velge fritt mellom kompaktaggregat
(Plug and play), eller et to-delt splittaggregat slik at maskinen kan
plasseres i et annet rom enn der kjølerommet står. (splittmaskiner må
monteres av autoriserte kjølemontører).
Kjølerom kan du enkelt montere selv på kort tid. Selve rommets vegger, gulv og tak monteres sammen med en nøkkel og helt uten en
skrue.
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Aggregatplasseringer

Standard kjølerom 5
D1200xB1800xH2108 med gulv (utenpåliggende dør)

Alle rommene inkluderer gulv, tak, vegger, hyller, kjøleaggregat
Thermocold 6, lys med bevegelsessensor, diverse festemateriale
og utenpåliggende dør.
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Aggregatplasseringer

Standard kjølerom 6

D1800xB1800xH2108 med gulv (utenpåliggende dør)
Alle rommene inkluderer gulv, tak, vegger, hyller, kjøleaggregat
Thermocold 10, lys med bevegelsessensor, diverse festemateriale
og utenpåliggende dør.
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Aggregatplasseringer

Standard kjølerom 7

D1800xB2200xH2108 med gulv (utenpåliggende dør)
Alle rommene inkluderer gulv, tak, vegger, hyller, kjøleaggregat
Thermocold 10, lys med bevegelsessensor, diverse festemateriale og
utenpåliggende dør.
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Fri plassering av dør og aggregat

Valgfri målsetting pr 100 mm

Modul-kjølerom

Modul-kjølerommene gir deg frihet til å bestemme lengde og bredde
selv fra minstemål 600 mm og oppover med +100 mm til ønsket mål.
(Bredde eller lengde stiger fra 600 mm, 700 mm, 800 mm osv.)
Høydene på modul-kjølerommet leveres i 1948 mm eller 2108 mm
utvendig mål med gulv. Uten gulv er høydene 1894 mm og 2054 mm.
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Ekstrautstyr for kjølerom

Hvite trådhyller med knekter og vegghengte
stendere.
Disse leveres i lengde 1212 mm og med
dybder 340, 440 og 525.

Denne pakken består av 4 stk. transparente
hyllebokser og 2 stk. hvite stendere i plast.
Hyllesettet kan på monteres kjøleromsdørens
innside.

Denne pakken består av 1050 mm lang rustfri
opphengstang for tak feste i våre elementer,
det medfølger 5 stk. S-kroker.
Opphenget tåler 100 kg og har plass til opptil
4 rådyr.

Skreddersydd
Vi tilbyr også skreddersøm av kjølerom, slik at du fritt kan bestemme
målene selv helt ned på cm. Du kan lage kjølerom med skråtak, innvendige hjørner og vegger i ønsket vinkler.
Våre eksperter kommer ofte med innspill og hvilke forhold du må tenke
på for at det hele skal passe inn og kunne monteres opp korrekt.

Det er ingen tvil om at dette er et populært tilbud! Du bestemmer målene
på kjølerommet, også hjelper vi deg med å finne den beste løsningen,
- så la fantasien slippe løs! Hos oss har du muligheten til å få eget
kjølerom uten at det tar mye plass i forhold til å lage det i tre med steinull. Kvaliteten vår er både bakteriehemmende og slitesterk.

Kjølerom etter dine mål!

Du trenger heller ikke bekymre deg for sopp og råte, da elementene er
helt tette med dobbel fuktsperre.

Vi på Thermocold produserer kjølerom skreddersydd etter dine ønsker,
slik at det passer hjemme hos deg. Kjølerommene produseres på egen
fabrikk i Sarpsborg (Østfold) og sendes ut i hele Norden.

Ventilrister for aggregatets bakside/varmside.
Den inneholder 2 stk. ventilrister som på bilde
og luftsperre. For mer info se side 20 alternativ
2, 3 og 4.

Skreddersydd og tilpasset ditt behov
og dine mål!
Løsningen her er basert på å utnytte en plass som normalt ikke brukes
til noe spesielt.
Vi produserer etter mål/skisse fra deg, en tegning i målestokk som du
dobbeltkontrollerer og bekrefter.
2 uker senere kommer kjølerommet levert hjem til deg. Selve rommet
monteres sammen uten en skrue, elementene låses sammen ved hjelp
av et skjult og integrert kroksystem.
Alt er laget slik at du enkelt skal kunne montere opp rommet og aggregatet selv, etter ønske kan en av vår forhandlere levere og montere alt
for deg.

Plast deksel for aggregatets bakside/varmside.
Den inneholder pyntedeksel som på bilde,
luftsperre og pålimt lydmatte. For mer info se
side 20 alternativ 1.

Før tilpasning av kjølerom.

Beskyttelsesplate til gulv for kjølehjørne og
spiskammer, beskytter gulvet mot riper fra
bruskasser ol.

Ferdig skreddersydd kjølerom.
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Standard kjøleaggregat

Thermocold har i mange år produsert kjøleaggregater i Norge,
dette har resultert i et kvalitetsaggregat med lavt støynivå,
strømforbruk og med smarte løsninger for montering.
Thermocold 6 og 10 som blir mest brukt i privathusholdning
er to velutviklede maskiner. De passer like godt i kjølerom bygget
i tre som i elementrom.
Kjøleaggregatene monteres fast i veggen inne i kjølerommet.
På den måten kan du velge mellom plastdeksel eller to små rister
ut på varm side.
Begge modellene har støvfilter for raskt og enkelt vedlikehold,
samt et lavt energiforbruk og et lavt lydnivå.
Aggregatene fjerner kondensvannet automatisk uten behov for avløp.

TL6s – Kjølehjørne/spiskammer
Utvendige mål:
B475-D230-H787 mm
Lysåpning:
B440-H740 mm
Kjølemiddel:
R134A CFC-fri 0,29 kg
Spenning:
220-240V AC 50 Hz
Kompressor:
Danfoss FR 8,5G
Energiforbruk:
270W
Kjøleeffekt:
6000 ltr./390W
Termostatinnstilling: 3-12°C
Omgivelsetemperatur: 10-27°C
Nettovekt:
23 kg

TL16 – Kjølerom opptil 17 m3 (17000 l)
Utvendige mål:
B475-D230-H787 mm
Lysåpning:
B440-H740 mm
Kjølemiddel:
R134A CFC-fri 0,39
Spenning:
220-240V AC 50Hz
Kompressor:
Danfoss SC15G
Energiforbruk:
490W
Kjøleffekt:
17000ltr./780W
Termostatinnstilling: 3-12°C		
Omgivelsetemperatur: 10-27°C		
Nettovekt:
26 kg		
Med avløp:
Ja		
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TL6 – Kjølerom opptil 8 m3 (8000 l)
Utvendige mål:
B475-D230-H787 mm
Lysåpning:
B440-H740 mm
Kjølemiddel:
R134A CFC-fri 0,29 kg
Spenning:
220-240V AC 50 Hz
Kompressor:
Danfoss FR 8,5G
Energiforbruk:
270W
Kjøleeffekt:
8000 ltr./390W
Termostatinnstilling: 3-12°C
Omgivelsetemperatur: 10-27°C
Nettovekt:
23 kg

TL 20 – Kjølerom opptil 22 m3
Utvendige mål:
B480-D700-H660 mm
Lysåpning:
B440-H270 mm
Energiforbruk:
510W
Kjøleeffekt:
850W
Nettovekt:
40 kg
Med avløp:
Ja
Dette kompaktaggregatet er den kraftigste
standardmodellen vi produserer selv.
Robust oppbygging, laget for tøffe miljøer.

TL 10 – Kjølerom opptil 12 m3 (12000 l)
Utvendige mål:
B475-D230-H787 mm
Lysåpning:
B440-H740 mm
Kjølemiddel:
R134A CFC-fri 0,3 kg
Spenning:
220-240V AC 50Hz
Kompressor:
Danfoss FR 10G
Energiforbruk:
300W
Kjøleeffekt:
12000 ltr/450W
Termostatinnstilling: 3-12°C
Omgivelsetemperatur: 10-27°C
Nettovekt:
24 kg

SE OGSÅ www.thermocold.no under monteringsanvisning for mer info
om innbyggingsmuligheter.

Erstatningsaggregat

TL10 FLEX
		
Utvendige mål:
B570-D230-H787 mm
Lysåpning:
B440-H650 mm
Kjølemiddel:
R134A CFC-fri 0,3 kg
Spenning:
220-240V AC 50Hz
Kompressor:
Danfoss FR 10G
Energiforbruk:
300W
Kjøleeffekt:
12000 ltr/450W
Termostatinnstilling: 3-12°C
Omgivelsetemperatur: 10-27°C
Nettovekt:
24 kg

TL10 Mitek
Lysåpning:
B440-H270 mm
Kjølemiddel:
R134A CFC-fri 0,3 kg
Spenning:
220-240V AC 50Hz
Kompressor:
Danfoss FR 10G
Energiforbruk:
300W		
Kjøleeffekt:
12000 ltr/450W
Termostatinnstilling: 3-12°C		
Omgivelsestemperatur:10-27°C
Nettovekt:
24 kg
Med avløp
Ja		

Thermocold 10 FLEX (TL10 FLEX) med støvfilter er et
nytt produkt. FLEX aggregatet er tenk å gjøre jobben
enklere for utskifting av gamle aggregater opptil 12000
liter. Den erstatter forskjellige aggregat modellerer og
merker.

Foody Mitek (Mitex) erstatning.
Dette er et aggregat som erstatter den gamle matbodkjøleren som het Foddy Mitex.
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Tilpasset

Montering - Selvbyggertips
Montering kan gjøres på flere alternative måter, finn ut hvilket alternativ som passet best
hos deg og følg monteringsanvisningen nøye.

1

1

TL6, 10 og 16 vinaggregat

TL16 – Flowercooler

TL 10 – Bil-/henger-aggregat

Thermocold produserer aggregater for vinrom.
Vi produserer både til private sammlere og
restauranter, vi leverer enkle gode løsninger til
mere avanserte løsninger etter kundens ønsker
og behov.

Thermocold produserer kjølerom til blomster,
hvor du kan bestemme designet og lengde,
bredde eller høyde, også kjøleroms dører f.eks.
børstetstål dør, glassdør, skyvedør osv.

Kjølerom opptil 12 m3 (12000 liter).
Disse aggregatene er tilpasset røffere bruk enn
tradsjonelle maskiner.

2

Det er viktig og redusere svinnet når du selger
blomster, kjøling er da meget viktig. I et blomsterrom skal ikke luften blåse nevneverdig rett
på blomstene.

Varmesløyfe gulv

VP

Kjøleaggregat for tilkobling til vannbåren gulvvarme eller buffertank til varmtvannsbereder er
et ypperlig alternativ til dagens tradisjonelle luft
til luft kjøleaggregat splitt eller kompaktmodeller.
Den beste oppvarming til hus eller leilighet er
vannbåren gulvvarme. Med TL 10 Energizer har
du et pålitelig kjøleaggregat, som er vedlikeholdsfritt og ikke avgir konsentrert varme til et
rom, men fordeler varmen til gulvene på bad
eller hall.
Thermocold EN passer til alt fra kjølehjørne i
kjøkkenet til kjølerom opp til 10000 liter. Den fås
i både kompakt og splitmodell. Norskprodusert
kvalitet, enkel montering og god økonomi gjør at
TL 10 EN er fremtidens alternativ for kjølerom til
privat husholdning.
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TL10EN - Vannbåren gulvarme/buffertank
Vekt:
25 kg		
Total bredde:
480 mm		
Total høyde:
780 mm		
Kompressor:
Danfoss		
Volt/Hz AC:
220-240V/50Hz
Opptatt effekt:
280W		
Kapasitet:
10.000 lite
Energiforbruk:
280W		
Kjølekapasitet:
510W		
Termostatinstilling: 3-12”		
Kuldemedium:
R134a		
Med avløp			

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Selvbygget kjølerom
med plastdeksel.

Selvbygget kjølerom med
sjalusirister rett bak
kjøleaggregat.

Selvbygget kjølerom med
sjalusi rister ved gulv og tak.

Selvbygget kjølerom med
vertikale sjalusirister
sideveis.

Kjølerom

Thermolux Energizer

TL 10 Energizer (TL10 EN) 10000liter

2

3

Elementkjølerom med sjalusirister/ventilrister

Medfølgende utstyr
Isolasjonstrømpe – Luftsperre (skumlist)
Ekstrautstyr
LED-lys med bevegelsessensor		
Vinterdrift (for utemontering)		
Kjølerom opptil 10 m3 (10000 l)
Kjøleaggregat for vannbåren gulv varme.
Perfekt for oppvarming av gulvvarmesløyfer
i privatboliger.

Alternativ 5
Element kjølerom frittstående.
Alternativ 5
Element kjølerom med sjalusirister.

Alternativ 6
Element kjølerom med sjalusirister.
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Splittaggregat
Thermocold har produsert Norsk kvalitet
med yrkesstolthet i 25 år.
Vi jobber først og fremst med kvalitet på mat, fordi det er vårt fokus når
vi snakker om utvikling og produksjon av kjøleaggregat.
Aggregatene våre er bygget med mest mulig kortreiste deler produsert i vårt nærområde. Noen komponenter er ikke mulig og fremskaffe i
Norge, da bruker vi kun det beste fra de mest anerkjente leverandørene.
Oppbyggingen av våre aggregater er basert på den gamle skolen kombinerte med ny og moderne teknologi. Et eksempel på det er at vi produserer maskinene med minst mulig elektronikk som er den største
svakheten på moderne produkter i dag.
Med riktige dimensjonerte komponenter sikrer vi et lavt strømforbruk og
samtidig klarer vi en høy kjølekapasitet på våre aggregat. At vi i tillegg
har kjølemedier som ikke skader ozonlaget er et pluss for de fleste.
Med innovative trommelvifter og de mest anerkjente kompressorene,
sikrer vi et lavt støynivå som gjør at våre kjølemaskiner blir sett på som
de mest stillegående kjøleaggregatene på markedet.
Det er den røde tråden gjennom alle produktene som utgjør et godt
slutt-resultat, derfor leveres alle kjølerom med foodsafe laminat, det gjør
at alle flater er bakteriehemmende og slitesterke.

Kompressordel

Fordamper
Veggmontert

Kompressordel

TL16 Splitt for kjølerom opptil 17 m3 (17000 l)
Kjølemiddel:
R134A CFC-fri 0,39 kg
Spenning:
220-240V AC 50 Hz
Kompressor:
Danfoss SC15G
Energiforbruk:
490W
Kjøleefekt:
17000 ltr/780W
Termostatinnstilling:
3–12°C
Omgivelsestemperatur: 10–27°C
Nettovekt:
26 kg
Med avløp

Fordamper
Takmontert

TL10 EN Splitt for kjølerom opptil 17 m3 10000 l)
Kjølemiddel:
R134a
Spenning:
220-240V AC 50 Hz
Kompressor:
Danfoss
Energiforbruk:
280W
Kjøleefekt:
10000 ltr/510W
Termostatinnstilling:
3–12°C
Med avløp
Kjøleaggregat for vannbåren gulvvarme. Perfekt for
oppvarming av gulvvarmesløyfer i privatboliger.

Huskeregler ved anskaffelse
av splittaggregat

480 mm

300 mm

Skal kompressoren monteres i omgivelses-temperaturer under 10°C
trenger du vinterstyring, dette kan leveres ferdig montert fra fabrikk.
Monteringen skal utføres av autoriserte kjølemontører.

Fordamper
Veggmontert

430 mm

660 mm

260 mm

300 mm

TL20 Kompressordel

Fordamper - Veggmodell

420 mm

Kompressordel

Fordamper
Takmontert

Fordamper
Veggmontert

TL6 Splitt for kjølerom opptil 8 m3 (8000 l)
Kjølemiddel:
R134A CFC-fri 0,29 kg
Spenning:
220-240V AC 50 Hz
Kompressor:
Danfoss FR 8,5G
Energiforbruk:
270W
Kjøleefekt:
8000 ltr/390W
Termostatinnstilling:
3–12°C
Omgivelsestemperatur: 10–27°C
Nettovekt:
23 kg

Kompressordel

Fordamper
Takmontert

Fordamper
Veggmontert

TL10 Splitt for kjølerom opptil 12 m3 (12000 l)
Kjølemiddel:
R134A CFC-fri 0,3 kg
Spenning:
220-240V AC 50 Hz
Kompressor:
Danfoss FR 10G
Energiforbruk:
300W
Kjøleefekt:
12000 ltr/450W
Termostatinnstilling:
3–12°C
Omgivelsestemperatur: 10–27°C
Nettovekt:
24 kg

TL 20 Splitt for kjølerom opptil 22 m3 (22000 l)
Kjøleefekt:
10000 ltr/510W
Kjølekapasitet:
850W		
Nettovekt:
40 kg
Med avløp			
TL 20 Splitt er den kraftigste splitten,
aggregatet har en solid og robust oppbygging
og er laget for tøffe miljøer.
Leveres med veggfordamper.

460 mm

220 mm

Kompressordel luftkjølt

440 mm

190 mm

Kompressordel til EN

160 mm

360 mm

430 mm
480 mm

For mer informasjon: www.thermocold.no
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375 mm

Fordamper - Takmodell

430 mm

210 mm

Fordamper - Veggmodell
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Vinskap som kan integreres i høyskap.
Kompressorstyrt for nøyaktig temperaturkontroll.
Full elektronisk styring med instillinger i display.
Med vifte for jevn temperatur i hele skapet.

Vinskap for integrering
Dører
A – Utenpåliggende kjøleromsdør - 630x1900 mm
Lysåpning i vegg er: b:590mm x h:1860 mm.
Disse dørene kan også lages etter mål, for eksempel om det ønskes
en litt spesiell størrelse, eller du ønsker en liten ekstra dør.
B – Integrert kjøleromsdør - 590x1880 mm
Lysåpning selvbygger for ramme i vegg er: b:610mm x h:1950 mm.
Denne kjøleromsdøren er laget for deg som ønsker å montere på
møbelplate, f.eks. lik som på resten av kjøkkenet ditt. På denne
måten blir kjølerommet en mer naturlig del av omgivelsene i huset.
C – Integrert dør med børstet stål
Stålplaten er laget for deg som ønsker integrert dør som står i stil til
resten av ståldetaljene og hvitevarene i kjøkkenet ditt.
D – Utenpåliggende glassdør - 630x1900 mm
Lysåpning i vegg er: b:590mm x h:1860 mm.
Alle glassdørene har isolerglass med hvit ramme.
E – Utenpåliggende glassdør i børstet stål - 630x1900 mm
Lysåpning i vegg er: b:590mm x h:1860 mm.
Denne døren er mye brukt til vinrom og har en pen stålramme rundt
glasset.
Alle dører leveres både til selvbyggerrom og elementrom.

20

A

B

C

D

E

T-line 24S

T-line 35S

Modellen levers med:
• Touch-panel
• Sort ramme
• Rustfri ståldør og håndtak
• 6 hyller
• UV-glass, innvendig lys
• Fredig programmerte instillinger for hvitvin, rødvin og musserende
• Plass til opptil 41 flasker

Modellen levers med:
• Touch-panel
• Sort ramme
• Rustfri ståldør og håndtak
• 6 hyller
• UV-glass, innvendig lys
• Fredig programmerte instillinger for hvitvin, rødvin og musserende
• Plass til opptil 41 flasker

Tekniske data					
Størrelse:
Bredde:59,2 cm - Høyde: 49,5 cm - Dybde: 55,5 cm
(Lysåpning for innbygging bør være mellom 44,7 og 45,2 cm)
Støynivå:
39db				
Temperaturkontroll: 5–22°C			
Strøm:
85W				
Kuldemedie:
R600a				

Tekniske data					
Størrelse:
Bredde: 59,2 cm - Høyde: 86,5 cm - Dybde: 55,5 cm
(Lysåpning for innbygging bør være mellom 44,7 og 45,2 cm)
Støynivå:
39db 				
Temperaturkontroll: 5–22°C				
Strøm:
100W				
Kuldemedie:
R600a 				
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www.thermocold.no
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Grafisk produksjon: www.danders.no

