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Standard køle- og frostrum

Beskrivelse af køle- og frostrum
Elementkølerum, opbygget af CFC-fri B2 præfabrikerede,
selvslukkende polyuretanskummede paneler, med overflader i hvid RAL 9010 polyesterlakeret, varmgalvaniseret
stålplade med indbygget excentriske låse.
Alle hjørneprofiler er udført med indbygget hulkehl i hvid
PVC i indvendige hjørner.
Frostrum leveres med 1 stk. trykudligningsventil.

Døre
Integreret køle-/frostrumsdør leveres med lås og nødåbner.
Frostrumsdør leveres med varmekabel.

Standard gulv
Gulvpaneler af galvaniseret plade belagt med grå, skridsikker PVC overflade. Max belastning: 1500 kg/m².

Reoler
Rustfri stålstiger HxD: 1800x400 mm, 4 hylder i polypropylen.

Rum nr.

Dimensioner

Kølerum

Kølerum

Frostrum

H: 2010 mm.

u. gulv 60 mm.

u. gulv 90 mm.

m. standard gulv 90 mm.

Reoler

603

1210 x 1210 mm

kr. 11.092

kr. 12.022

kr. 13.793

kr. 3.048

605

1610 x 1610 mm

kr. 13.957

kr. 15.229

kr. 17.721

kr. 5.205

611

2010 x 2810 mm

kr. 16.422

kr. 18.124

kr. 21.771

kr. 11.567

615

2410 x 3210 mm

kr. 18.168

kr. 19.977

kr. 24.347

kr. 12.780

Rum nr.

Dimensioner

Kølerum

Kølerum

Frostrum

Reoler

H: 2410 mm.

u. gulv 60 mm.

u. gulv 90 mm.

m. standard gulv 90 mm.

620

2410 x 3610 mm

kr. 20.867

kr. 22.922

kr. 28.030

kr. 13.375

627

2810 x 4010 mm

kr. 22.737

kr. 25.045

kr. 30.864

kr. 13.794

630

2410 x 5210 mm

kr. 25.952

kr. 28.623

kr. 40.364

kr. 15.950

Brutto priser

Strøer er ikke indregnet i ovenstående priser.

Forstærket gulv

Tilbehør

Rummene kan leveres med forstærkede gulvpaneler
af galvaniseret plade belagt med grå, skridsikker PVC
overflade.
Gulvpaneler med indstøbt forstærkning og 19 mm.
trykfordelene plade.
Max. belastning: 4000 kg/m², og 70 kg. for gummihjul.

Reoler i rustfri stål, trådhylder betrukket med plast, hylder
i kunststof. Indespærringsalarm, fenderlister, bændelgardiner m.m.
Spørg på pris vedrørende 110 mm paneler eller ved
ønske om anden rumstørrelse.
Spørg på pris vedrørende monoblok og monoblok split.
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