
think fresh
Koel- en vries werkbanken en  

onderbouwkoelingen



Perfecte koeling, maximale opslagcapaciteit, ergonomisch gebruik en 
eenvoudige reiniging – dat is het betrouwbare fundament van onze 
succesvolle onderbouwkoelingen. Daarop voortbordurend ontwikkelen 
we zo nodig individuele, praktijkgerichte speciale oplossingen om het 
gebruik en de efficiëntie van de apparatuur tijdens uw dagelijkse 
werk te maximaliseren.

Koel- en vries werkbanken 
en onderbouwkoelingen
De basis voor het succes 



Highlights 
 ☼ 4 Breedten (1-4 deuren) en 7 hoogten,  
met of zonder werkblad

 ☼ Verstelbare poten en sokkels in  
willekeurige hoogte

 ☼ Laden in 3 verschillende grootten

 ☼ Deuren, laden en 180°-scharnieren en  
volledige uittrekbare laden geconstrueerd  
voor een constante intensieve belasting

 ☼ Vlakke fronten voor een mooie optiek en  
veilig werken

 ☼ Bedrijfsklaar of voor een externe  
koelaansluiting

 ☼ Verschillende temperaturen mogelijk bij  
afzonderlijke laden- en deurelementen 

 ☼ Op verzoek milieuvriendelijk koelmiddel  
zoals propaan of CO2 

 ☼ Hoogwaardig RVS voor perfecte hygiëne,  
verkrijgbaar in verschillende designs en  
afwerkingen

 ☼ Bodem met afgeronde hoeken en onzichtbaar 
weggewerkte leidingen vergemakkelijken een 
vlekkeloze reiniging 

Verfrissend functioneel
In het dagelijkse bedrijf overtuigen onze  
onderbouwkoelingen vooral door de grote  
opslagcapaciteit, perfecte functionaliteit,  
eenvoudige gebruik en robuustheid.  
Een ander pluspunt is de zowel eenvoudige  
als vlekkeloze reiniging.

Op maat gemaakte apparatuur, die met uitbrei-
dings-componenten precies aan uw verwachting 
kunnen worden aangepast

Het design kan afgewerkt worden met  
poedercoating en glaselementen voor de  
inzet in het frontcooking bereik.



Onderbouwkoelingen met saladettes en belegtafels

Lange levensduur en duurzame techniek  
Onderbouwkoelingen van IDEAL-AKE worden wereldwijd gewaardeerd voor hun extreem hoge kwaliteit en  
betrouwbaarheid. Veel details zoals deuren, laden en scharnieren worden speciaal geconstrueerd voor  
hoogfrequent gebruik en houden stand bij een constante intensieve belasting. In de koeltechniek gebruiken wij  
moderne energie-efficiënte systemen met geringe lopende kosten om onze klanten zo goed mogelijk te steunen.

Handgrepen zonder naden dankzij gelaste randen - 
dat verhoogt zowel de veiligheid als de hygiëne.

Oppervlakken zijn van hoogwaardig RVS of leverbaar 
met poedercoating (alle RAL-kleuren mogelijk).

Per element verkrijgbaar in verschillende  
temperatuurzones.

Combinatie met consumptie-ijs mogelijk

Deur- en ladenelementen kunnen bij de planning  
individueel ingedeeld worden.



www.ideal-ake.at
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AKE-IDEAL NordCap B.V. 
Kanaaldijk 34, 2741 PA Waddinxveen, Telefoon: +31 85 104 33 75 
E-mail: sales@ake-ideal.nl, www.ake-ideal.nl


