Produktkatalog

Värmesystem
Industrisystem
Kylsystem

Välkommen

Vi på Viessmann är övertygade om att hållbara lösningar för
framtiden måste bygga på miljö- och energieffektiva koncept.
I linje med det är vår långsiktiga strategi att lägga stora
resurser på produkt- och kompetensutveckling. Detta för
att kunna utveckla miljöanpassade produkter och tekniska
lösningar med optimal användning av energieffektiva råvaror
och köldmedier.
Miljöfokus är ett centralt tema, både internt genom vår
landsomfattande Viessmann Partner-kedja och hos våra
europeiska ledande samarbetspartner. En bra miljöpolicy är
också en bra affärspolicy.
Effektiva lösningar baserade på energieffektivitet är bra för
både miljön och din lönsamhet. Med de energikostnader
vi kan förvänta oss i framtiden lönar det sig att anlita en
leverantör som alltid strävar efter att erbjuda kyllösningar
med marknadens lägsta energiförbrukning.
För oss på Viessmann är det en viktig strategi att vara
ledande inom alla våra tre marknadsområden; närbutiker,
servicesektorn och livsmedelsindustrin. Vi vill vara en
ledande och trygg aktör inom miljö och energi för alla våra
professionella kunder i dessa segment.

Innehåll

Mat, dryck och medicin
Sid 3-45

Livsmedelsservice
Sid 46-60

Livsmedelshandel
Sid 61-68
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TectoPromo SV2 Deli / TectoPromo MD3 Deli - kyl

Deli erbjuder en attraktiv lösning och en innovativ design för känsliga
produkter. Med glasgavlarna får du en perfekt produktexponering.
Disken kan seriemonteras vilket gör den mycket flexibel. Deli kan även
levereras med nattgardin för extra energibesparing, LED-lampor under
hyllorna och hjul.

Bredd (mm)

600, 880, 1200

Höjd (mm)

1350, 1750

Djup (mm)

660

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




3 hyllor + botten
LED-belysning upptill samt under hyllorna
Hjul

Tillval
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Nattgardin
Fristående moduler
Monteringssats för installation sida-vid-sida
eller baksida-mot-baksida
Moduler för samexponering av torrvaror
Prisetiketthållare till hyllor
LED-belysning under hylla
Dekor/folie

TectoPromo MD2 Euromax - kyl

En klassisk kyldisk med marknadens största ljusinsläpp och
exponeringsyta. Med sin låga fronthöjd på 360 mm utnyttjar Euromax
sin storlek fullt ut och passar perfekt till förpackat kött, mejeriprodukter,
frukt/grönsaker, smörgåsar, drycker och färdigrätter. Det här är en
kvalitetsdisk som ger en imponerande exponering och enkel åtkomst
för kunden. Utmärkt belysning och stor exponeringsyta gör att den
här kyldisken passar lika bra till kiosker och bensinstationer som till
stormarknader. Finns i fyra olika bredder och kan även monteras i linje
till önskad längd.

Bredd (mm)

880, 1250, 1925, 2450

Höjd (mm)

1980, 2040

Djup (mm)

880

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr





Med eller utan termoglasdörrar
5 hyllor + botten
LED-belysning på sidan
Hjul

Tillval










Nattgardin
Extra varubelysning, LED-belysning under
hyllorna
LED-belysning i dörrar
Lås på dörrar
Monteringssats för installation sida-vid-sida
Främre galler på hyllorna
Spegelgavlar
Prisetiketthållare till hyllor
Dekor/folie
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TectoPromo MD4 Visio - kyl

Visio sätter en ny standard för en överlägsen shoppingupplevelse. Stora
genomskinliga glasytor, dörrar på båda sidor och förstklassig LEDbelysning gör den till en sann försäljningsmaskin. Med sina mångsidiga
möjligheter till kommunikation är den nästan omöjlig att överträffa. Visios
enorma kapacitet ökar exponeringsvärdet och minskar tiden som krävs
för påfyllning. Med hjul är Visio enkel att flytta runt.

Bredd (mm)

1410

Höjd (mm)

1910

Djup (mm)

860

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr






Hjul
LED-belysning
Fyra hyllor inkl. konsol
Två par glasdörrar med gångjärn
R290 köldmedium

Tillval
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Prisskena
Extra termometer
Invändigt och utvändigt färgval
Dörrlås

TectoPromo RI3 Easycooler - kyl

Viessmanns rullbara kylar har utformats för att tillgodose de särskilda
behoven i dryckes- och detaljhandelsbranschen. Hänsyn har tagits både
till energieffektivitet, god produktbelysning, enkel varumärkesexponering
och snabbare påfyllning. EasyCooler är en mångsidig 3-i-1-kyl för
drycker. Den kan användas med hyllor, bryggeripallar och vagnar – eller
en kombination av dessa. Uppställningsbar dörr för snabb och enkel
påfyllning. Produktens förstklassiga miljöegenskaper spar energi och
ökar samtidigt försäljningen. Flera EasyCooler kan ställas på rad för att
skapa en enhetlig butiksmiljö.

Bredd (mm)

585, 1065, 1625

Höjd (mm)

2185

Djup (mm)

880

Temperatur

+0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Vagn 6 face

490x590x1590

Vagn 9 face

706x590x1590

Standardutstyr










Integrerad LED-belysning (på insidan och
bakom ljusfronten)
Justerbara hyllor (1 sats medföljer till
107-modellen)
Dubbla termoglasdörrar
Vertikalt fullängdshandtag
R290 (propan) som köldmedium
Larmlampa för rengöring av kondensator
Uppställningsbar dörr
Integrerat handtag på insidan
Grå skåpfärg, svarta dörrkarmar

Tillval





Möjlighet att exponera varumärke på
ändpanelerna
Möjlighet att exponera varumärke på den
belysta frontpanelen
Extra justerbara hyllor
Vagnar
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Vagnar med glidbanor

Standardutstyr
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Vagn med topslid och glidbanor/hyllor
Ett nytt och smått revolutionerande system.
Här kan man hänga flaskorna i flaskhalsen
Standardstorlek på flaskhållare som passar
de flesta flaskor
Möjlighet att kombinera med
standardglidbanor eller hyllor med plexifront
och hyllavdelare

ML 900 roto - kyl

NYHET!

Kylskåp designat för optimal rotationslösning. Det här kylskåpet har plats
för sex hyllor och man förlorar minimalt med plats i hörnen. Hyllorna kan
justeras i höjdled. Kan även levereras med toppslidsystem där flaskorna
hänger i flaskhalsarna.

Bredd (mm)

905

Höjd (mm)

2015

Djup (mm)

732

Temperatur

+2°C til +12°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr





Rotationsinredning
6 hyllor med möjlighet att justera höjden
LED-belysning upptill och på sidorna
Dörruppställningssystem

Tillval


Topslid – möjlighet att hänga flaskor i
flaskhalsen
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Slim - kyl

En snygg grund kyldisk anpassad för hyllor för torra livsmedel. Kan ställas
in i 90 cm hylla för torra livsmedel.

Bredd (mm)

880

Höjd (mm)

2045

Djup (mm)

640

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr







Kyldisk anpassad för hyllor för torra
livsmedel
Kan ställas in i 90 cm hylla för torra
livsmedel
5 st. justerbara hyllor + botten
Termoglasdörrar
Topp- och sidobelysning
Justerbara stödben

Tillval
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Dekor/folie

Galaxy låg disk - kyl/frys

NYHET!

Låg disk, endast 150 cm hög - ett naturligt val för placering på golvet.
Galaxy kan levereras som kyl eller frys med identisk design. Disken ger
god produktexponering och kan levereras med slag- eller skjutdörrar.

Bredd (mm)

992, 1230, 1935, 2410

Höjd (mm)

1500

Djup (mm)

855

Temperatur

+2°C til +4°C / -18°C til -23°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr



Levereras med slag- eller skjutdörrar
3 hyllor + botten

Tillval



Prisetiketthållare till hyllor
Dekor/folie
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Galaxy hög disk - kyl/frys

NYHET!

Galaxy ger god exponering för mejerivaror, kött och frukt. Kan levereras
både som kyl och frys. Kyl och frys sida-vid-sida, i samma design,
levereras med en, två eller tre dörrar.

Bredd (mm)

992, 1230, 1935, 2410

Höjd (mm)

2050, 2120

Djup (mm)

855

Temperatur

+2°C til +4°C / -18°C til -23°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr






Termoglasdörrar
Levereras med 1, 2 eller 3 dörrar
5 st. justerbara hyllor + botten
LED-belysning upptill
Hjul

Tillval
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Extra LED-belysning till hylla
Monteringssats för installation sida-vid-sida
Centralkyld utan intern kompressor
Spegelgavel
Prisetiketthållare till hyllor
Dekor/folie

Stardust hög - kyl

NYHET!

Ett bra alternativ till Euromax- och Galaxy-kyldiskar. LED-belysning på
sidorna och stort ljusinsläpp ger god produktexponering. Kan levereras
med olika inredningar, både standardhyllor eller inredning för frukt och
grönt.

Bredd (mm)

990, 1230, 1890, 2490

Höjd (mm)

2050, 2120

Djup (mm)

915

Temperatur

+2°C - +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr






Ny kyldisk från ISA med ett hylldjup på
45 cm
Termoglasdörrar
5 hyllor + botten
LED-belysning på sidorna
Hjul

Tillval





Monteringssats för installation sida-vid-sida
Framgaller till hyllan
Spegelgavel
Dekor/folie
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TectoFreeze IS2 Milano - kyl/frys

Milano-diskar är ett optimalt val när det gäller frysdiskar/frysgondoler.
Diskarna erbjuder många olika placeringsmöjligheter och en mycket
flexibel användning. De kan kombineras och integreras bredvid varandra,
stå baksida-mot-baksida och även med anpassad änddisk. Milano 183
kan levereras i panoramautförande och som kombinerad kyl/frys.
Inredning för räkor finns tillgänglig till Milano 183 och Milano 210.

Bredd (mm)

1830, 2130, 2530

Höjd (mm)

850

Djup (mm)

880

Temperatur

-18°C til -23°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr







Vit färg
Grå stötlister
Glasskjutlock
Invändig LED-belysning
Statisk frys/manuell avfrostning
Delningsgaller och falska bottnar

Tillval
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Kan levereras som omkopplingsbar kyl/frys
Extra delningsgaller
Extra falska bottnar
Hylla – torrvaror

TectoFreeze IS4 Frankfurt - kyl/frys

NYHET!

Frys- och kylgondolen Frankfurt är utvecklad för användning i
dagligvaruhandeln. Det effektiva, automatiska avfrostningssystemet ger
disken en helt ny dimension – ingen invändig is på väggarna. Disken
finns tillgänglig i två olika djup (850 mm och 1066 mm) för att täcka alla
behov. Stora glasytor ger överblick över disken och presenterar varorna
på ett suveränt sätt.

Bredd (mm)

1800, 2100, 2500

Höjd (mm)

890, 943, 1009

Djup (mm)

850, 1016, 1066

Temperatur

+2°C - +4°C / -19°C - -21°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr











Levereras som frys eller kombienhet
Kan kopplas till övervakningssystem
Vit eller grå färg
Elektronisk regulator
Glasdisplay med pekskärm
Stötlist: Grå
Glasskjutlock
Invändig LED-belysning fram och bak
Statisk frys/automatisk avfrostning
Delningsgaller och falska bottnar
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Focus - kyl/frys
Bredd (mm)

726, 1056, 1306, 1506, 1706

Höjd (mm)

850

Djup (mm)

656

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr







Elegant, robust design
Allsidig frysdisk som täcker de flesta behov
Skjutlock
Låsbara hjul
Underhållsfri kondensator

Tillval




LED-belysning
Låsbart lock
Korgar

Räkfrys - kyl/frys
Bredd (mm)

726, 1056, 1306, 1506, 1706

Höjd (mm)

850

Djup (mm)

656

Temperatur

+2°C til +4°C / -18°C til -25°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr







Inredning för räkor och skaldjur
Levereras som omkopplingsbar kyl eller frys
2, 3 eller 4 plastbackar med avfallsgaller i
botten till räkor eller plexibackar till skaldjur
Underhållsfri kondensator
Hjul
Motivfolie: himmel och hav/räkor

Tillval
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Dekor/folie

SF217 - frys

NYHET!

Bredd (mm)

440

Höjd (mm)

1795

Djup (mm)

615

Temperatur

-18 til -24 °C

Köldmedium

R290

Standardutstyr






LED-belysning
Belyst övre panel
LED-display
4 st. ben
5 st. justerbara hyllor

MF180 - frys

NYHET!

Bredd (mm)

595

Höjd (mm)

1850

Djup (mm)

595

Temperatur

-18 til -24 °C

Köldmedium

R600

Standardutstyr







Robust handtag
LED-belysning
Justerbara hyllor
Låsbar
Digital styrning
Levereras även som kyl (M180)
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KF870 - frys

NYHET!

Bredd (mm)

660

Höjd (mm)

2110

Djup (mm)

663

Temperatur

-12°C til -24°C

Köldmedium

R404

Standardutstyr





Belyst övre panel med möjlighet till dekor
6 justerbara hyllor
LED-belysning på sidorna
Hjul

KF 990 - frys

NYHET!

Bredd (mm)

1200

Höjd (mm)

1998

Djup (mm)

690

Temperatur

-18 til -24 °C

Köldmedium

R404

Standardutstyr
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5 justerbara hyllor
LED-belysning på sidorna
Hjul

BLIZZARD 1/2/3-dörrar - frys
Bredd (mm)

670, 1340, 2010

Höjd (mm)

2071

Djup (mm)

885

Temperatur

-18°C til -24°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




5 st. justerbara hyllor + botten
LED-belysning på sidan
Justerbara stödben

Tillval



Extrahyllor
Dekor/folie

CFS - frys
Bredd (mm)

595

Höjd (mm)

1850

Djup (mm)

595

Temperatur

-18°C til -24°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr









Lagerfrysskåp med tät dörr
Vit utvändigt och invändigt
Statisk frys
Termometer
Skåpet har infrysningsfunktion och larm för
hög temperatur
Dörr kan hängas om
8 st. genomskinliga lådor
Justerbara stödben
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M180 - kyl

NYHET!

Bredd (mm)

595

Höjd (mm)

1850

Djup (mm)

595

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr







Robust handtag
LED-belysning
Justerbara hyllor
Låsbar
Digital styrning
Levereras även som frys (MF180)

Tillval


Belyst övre panel (M190)

M210 - kyl
Bredd (mm)

595

Höjd (mm)

1850, 2000

Djup (mm)

595

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr
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Ett av marknadens snyggaste
standardkylskåp med 1 dörr
Svartlackerad stålplåt
Aluminiuminteriör
Stor låsbar glasdörr
Borstade aluminiumprofiler på sidorna
Utvändigt handtag
LED-belysning integrerad i dörren

Cold 450 Slim - kyl
Bredd (mm)

450

Höjd (mm)

1855

Djup (mm)

747

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr







Ett av marknadens snyggaste smala kylskåp
Marknadsledande låg energiförbrukning
Utvändig svartlackerad stålplåt på sidorna
Dörrkarm av svart aluminium och utvändigt
handtag
4 justerbara hyllor + botten
Kan levereras i andra färger
(beställningsvara)

KK330 Slim - kyl
Bredd (mm)

440

Höjd (mm)

1850

Djup (mm)

718

Temperatur

+2°C til +8°C

Köldmedium

R134

Standardutstyr





Smalt skåp, bredd 440 mm
Utvändig grålackerad stålplåt på sidorna
Rundad dörrkarm i aluminium och utvändigt
handtag
4 justerbara hyllor + botten
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CEV425CP - kyl
Bredd (mm)

595

Höjd (mm)

1980

Djup (mm)

640

Temperatur

+2°C til +10°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr







LED-belysning
Belyst övre panel
4 justerbara hyllor
2 st. hjul och 2 st. justerbara fötter
Robust handtag
Lås

Tillval



Extrahyllor
Dekor/folie

Brygg 60 - kyl
Bredd (mm)

578

Höjd (mm)

1980

Djup (mm)

605

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr









Standardskåp med utvändig vitlackerad
stålplåt
Invändig vit plast. Integrerad belyst övre
panel
Högerhängd självlåsande dörr
Svart dörrkarm och lås
5 flyttbara trådhyllor, totalt 6
exponeringsnivåer
LED-belysning på sidan
4 hjul
Miljöanpassat R600a-köldmedium

Tillval
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Dekor/folie

SD429 - kyl
Bredd (mm)

578

Höjd (mm)

1978

Djup (mm)

605

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr










Standardkylskåp med 1 dörr utan belyst
övre panel
Utvändig vitlackerad stålplåt
Invändig vit plast
Högerhängd självlåsande dörr
Svart dörrkarm och lås
5 flyttbara trådhyllor, totalt 6
exponeringsnivåer
LED-belysning på sidan
4 hjul
Miljöanpassat R600a-köldmedium

Tillval


Dekor/folie

FSC1200/FSC1200H - kyl
Bredd (mm)

1200

Höjd (mm)

2010

Djup (mm)

740

Temperatur

+1°C til +10°C

Köldmedium

R134

Standardutstyr












Kylskåp med 2 dörrar, bredd 120 cm
Utan mittstolpe
Självlåsande skjutdörrssystem
Integrerad belyst övre panel
Utan kompressorhylla i botten (fullständigt
hyllutnyttjande)
Utvändig vitlackerad stålplåt
Präglad aluminium på insidan
5 flyttbara trådhyllor
Vertikal invändig varubelysning på båda
sidor
4 justerbara ben
Kan levereras utan belyst övre panel

Tillval


Dekor/folie
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SD 801 H/SL - kyl
Bredd (mm)

1000

Höjd (mm)

2020

Djup (mm)

720

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr






Självlåsande skjutdörrssystem (S) eller
gångjärnsdörrar (H)
Integrerad belyst övre panel och utan
kompressorhylla i botten
10 flyttbara trådhyllor (5 för varje dörr)
Vertikalt centrerad invändig LED-belysning
Utvändig vitlackerad stålplåt

Tillval


Dekor/folie

SD 880H - kyl
Bredd (mm)

870

Höjd (mm)

1981

Djup (mm)

605

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr










Standardskåp med utvändig vitlackerad
stålplåt
Invändig vit plast
Integrerad belyst övre panel
Gångjärnsdörrar
Svart dörrkarm och lås
10 flyttbara trådhyllor
LED-belysning på sidan
4 hjul
Miljöanpassat R600a-köldmedium

Tillval
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Dekor/folie

SD 1001 H/SL - kyl
Bredd (mm)

1130

Höjd (mm)

2020

Djup (mm)

720

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr






Självlåsande skjutdörrssystem (S) eller
gångjärnsdörrar (H)
Integrerad belyst övre panel och utan
kompressorhylla i botten
10 flyttbara trådhyllor (5 för varje dörr)
Vertikalt centrerad invändig LED-belysning
Utvändig vitlackerad stålplåt

Tillval


Dekor/folie

SCU1280 / SCU1280CP - kyl
Bredd (mm)

595

Höjd (mm)

1635, 1735

Djup (mm)

600

Temperatur

+4°C til +8°C

Köldmedium

R134

Standardutstyr







Lägre kylskåp med en dörr
Levereras både med och utan belyst övre
panel
Utvändig vitlackerad stålplåt
Högerhängd vändbar och låsbar dörr
Dörrkarm av svart aluminium
Utvändigt svart handtag

Tillval


Dekor/folie
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CFKS - kyl
Bredd (mm)

595

Höjd (mm)

1850

Djup (mm)

595

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr







Prisvärt kvalitetskylskåp med tät dörr
Automatisk avfrostning
Justerbara ben
6 st. justerbara trådhyllor + botten
Dörren kan sättas antingen på höger eller
vänster sida
Massivt handtag

BC 85 - kyl
Bredd (mm)

503

Höjd (mm)

775

Djup (mm)

560

Temperatur

+1°C til +8°C

Köldmedium

R134

Standardutstyr
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Vitlackerat högerhängt kylskåp
Stor glasdörr och vit ABS-plastinteriör
Horisontell toppmonterad varubelysning
Handtag i dörren
Ingen belyst övre panel
3 trådhyllor + botten
Kompressorhylla i botten
Digital termometer
Lås
4 gummerade stödben under

BC 145 - kyl
Bredd (mm)

503

Höjd (mm)

895

Djup (mm)

560

Temperatur

+1°C til +8°C

Köldmedium

R134

Standardutstyr












Högerhängd bänkskiva för högerhängd dörr
Vitlackerad stålplåt
Stor rundad glasdörr med dörrkarm av grå
plast
Integrerat handtag i dörren
Lås
Horisontell toppmonterad varubelysning
3 trådhyllor
Kompressorhylla i botten
Mekanisk termostat
Digital termometer
Statisk kyl (tystgående) eller med fläkt

BC 60 - kyl
Bredd (mm)

432

Höjd (mm)

668

Djup (mm)

496

Temperatur

+1°C til +8°C

Köldmedium

R134

Standardutstyr










Svartlackerad bänkskiva för högerhängd dörr
Glasdörr och grå ABS-plastinteriör
Horisontell toppmonterad varubelysning
Integrerat handtag i dörren
Ingen belyst övre panel
2 trådhyllor + botten
Kompressorhylla i botten
Lås
4 gummerade stödben under
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Cold backbar - kyl

Viessmanns nya utvalda drickakylar kännetecknas av hög kvalitet,
tillförlitlig drift och energieffektivitet. Våra kompetenta kylingenjörer har
utvecklat produkten för att säkerställa suverän driftsäkerhet. Innovativa
lösningar säkerställer att barpersonalen kan hantera beställningar
effektivt samtidigt som den utmärkta innerbelysningen bidrar till bästa
möjliga exponering och därmed ökad försäljning.

Bredd (mm)

500, 600, 900, 1350

Höjd (mm)

870

Djup (mm)

520

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr
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Utvändig svartlackerad stålplåt
Rostfri högglansinteriör
Utvändigt svart handtag
(förutom skjutdörrsmodell 90 och 135)
Utvändig elektronisk temperaturstyrning
Förkromade trådhyllor
Lås
Toppmonterad LED-belysning
Av/på-knapp för belysning
4 justerbara stödben under
Miljöanpassat R600a-köldmedium
Undantaget från HFC-skatt

WFG 32/45/185 - kyl
Bredd (mm)

493, 595, 610

Höjd (mm)

820, 820-890, 1850

Djup (mm)

590

Temperatur

+5°C til +18°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr












Svartlackerad stålplåt på utsidan, svart ABSinteriör
Dörr med sotat glas
Utvändigt längsgående rostfritt handtag
Anti-vibrationssystem
Kolfiltersystem
LED-belysning
2 zoner
Lås
Elektronisk temperaturstyrning
Automatisk avfrostning
4 justerbara stödben under

TFW 160/265/365/375 - kyl
Bredd (mm)

595

Höjd (mm)

820, 1390, 1800

Djup (mm)

570, 680

Temperatur

+5°C til +18°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr












Svartlackerad stålplåt på utsidan, svart ABSinteriör
Dörr med sotat glas
Utvändigt längsgående rostfritt handtag
Anti-vibrationssystem
Kolfiltersystem
LED-belysning
Lås
Elektronisk temperaturstyrning
Automatisk avfrostning
4 justerbara stödben under
Kan levereras med 1 eller 2 zoner
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TectoPromo IS2 Promoter - kyl
Bredd (mm)

720

Höjd (mm)

450

Djup (mm)

900

Temperatur

0°C til +8°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr









Hjul
Massiv konstruktion
Elektronisk styrenhet
Automatisk avfrostning
Underhållsfri kondensator
Förångare med fläkt
Varmgas-smältvattenförångning
Miljöanpassat kylmedel R290

Tillval




Dekor/folie
Hjul
Skjutlock

OT600 - kyl

NYHET!

Bredd (mm)

600

Höjd (mm)

1000

Djup (mm)

550

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr



Helt nyutvecklad impulskyl med termoglas
på 3 sidor
Nyutvecklad låslösning som fungerar som
prislist i öppet tillstånd

Tillval
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Dekor/Folie

VOC - kyl
Bredd (mm)

660

Höjd (mm)

970

Djup (mm)

660

Temperatur

+1°C til +8°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr








Impulskyl med effektiv exponering
Belyst övre panel
Inget lås
Plexiglas på utsidan och ovandel i grå plast
Robust sockel av grålackerad stålplåt
Snabb nedkylning av produkterna
Digital termostat för temperaturstyrning

Tillval


Dekor/Folie

TK41/65 - kyl
Bredd (mm)

445

Höjd (mm)

735, 960

Djup (mm)

445

Temperatur

+2°C til +8°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr




Hjul
Tvådelat glaslock
Uttagbara avdelare

Tillval


Dekor/Folie
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TK85 - kyl
Bredd (mm)

565

Höjd (mm)

836

Djup (mm)

565

Temperatur

+2°C til +8°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr




Hjul
Tvådelat glaslock
Uttagbara avdelare

Tillval


Dekor/Folie

FT86 - frys

NYHET!

Bredd (mm)

565

Höjd (mm)

836

Djup (mm)

565

Temperatur

-12°C til -18°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr




Hjul
Tvådelat glaslock
Uttagbara avdelare

Tillval
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Dekor/Folie

IM110 - kyl
Bredd (mm)

750

Höjd (mm)

1010

Djup (mm)

555

Temperatur

+1°C til +8°C

Köldmedium

R600

Standardutstyr





LED-belysning
Utvändig vitlackerad stålplåt
Plexiglaslock
Hjul

Tillval


Dekor/Folie

Hörn - kyl
Bredd (mm)

880

Höjd (mm)

1800

Djup (mm)

610

Temperatur

+2°C til +7°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




3 hyllor + botten
LED-belysning under hylla
Justerbara ben

Tillval


Dekor/folie

33

OFC220 - kyl
Bredd (mm)

498

Höjd (mm)

1742

Djup (mm)

600

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




Rostfritt stål
LED-belysning under hyllorna
Nattgardin

Tillval


Dekor/Folie

OD 450 / OD600 - kyl
Bredd (mm)

450, 595

Höjd (mm)

1940

Djup (mm)

500

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr







Utmärkt produktexponering på litet
utrymme
5 hyllor + botten
Vertikal LED-belysning
Exponering för alla typer av varor
Hyllorna kan enkelt justeras
Nattgardin

Tillval



34

Extrahyllor
Dekor/folie

Open Front Plexi - kyl
Bredd (mm)

440

Höjd (mm)

1300, 1600

Djup (mm)

440

Temperatur

+2°C til +4°C / +2°C til +7°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr









En allsidig kyl
Levereras i många varianter
Bra produkt- och reklamexponering
Snabbt och enkelt att byta kampanjer
Enkel att demontera
Kan fraktas i en vanlig personbil
LED-belysning upptill
Hjul

Tillval




Extrahyllor
Extra LED-belysning på sidorna
Pappersreklam runt kylen

TectoPromo IS1 Norwell - kyl/frys
Bredd (mm)

1000, 1200, 1500, 1900

Höjd (mm)

915

Djup (mm)

880, 800, 1055, 1055

Temperatur

+2°C til +4°C / -18°C til -23°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




Levereras som kyl eller kombinerad kyl/frys
Hjul
LED-belysning

Tillval




Broms
Skjutbart lock
Dekor/folie

35

Giano 70/90 - kyl

NYHET!

Bredd (mm)

1038, 1348, 1974

Höjd (mm)

960, 1160

Djup (mm)

1015

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




R290
Hjul
Transparent överdel för bra exponering

Tillval


LED-belysning

Libra 70/90 - kyl

NYHET!

Bredd (mm)

1038, 1348

Höjd (mm)

920, 1120

Djup (mm)

1240

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




R290
Hjul
Transparent överdel för bra exponering

Tillval
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LED-belysning

Actor Senior - kyl
Bredd (mm)

1210, 1250

Höjd (mm)

1110, 1240

Djup (mm)

1040, 1250

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr






Impulskyl för de flesta produktområden
Kan enkelt monteras sida-vid-sida med
andra diskar eller gondol
Kan enkelt lutas i bakre kant till 7 olika
höjdlägen
Underhållsfri kondensator
Hjul

Tillval


Lutande botten

Actor Junior - kyl
Bredd (mm)

1210, 1250

Höjd (mm)

1110, 1240

Djup (mm)

1040, 1250

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr






Impulskyl för de flesta produktområden
Kan enkelt monteras sida-vid-sida med
andra diskar eller gondol
Fast lutande disk, 15°
Underhållsfri kondensator
Hjul

Tillval


Lutande botten
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Alfa - kyl
Bredd (mm)

880, 1280

Höjd (mm)

1300

Djup (mm)

1120

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr










Levereras i storlekarna 90 och 130 cm
Impulskylar för exponering av alla typer av
kylvaror, t.ex. frukt, bär, ost, yoghurt och
mycket mer
Helt genomskinlig disk
Gott om utrymme på bottenplanet
2 glashyllor som ger extremt bra
produktexponering
Underhållsfri kondensator
LED-belysning i den övre panelen
Hjul

Tillval


Lutande botten

Alfa Twin - kyl
Bredd (mm)

880, 1280

Höjd (mm)

1300

Djup (mm)

1120

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr









Levereras tvåsidig i storlekarna 90 eller 130
cm
Impulskylar för exponering av alla typer av
kylvaror, t.ex. frukt, bär, ost, yoghurt och
mycket mer
Helt genomskinlig disk
Gott om utrymme på bottenplanet
2 glashyllor som ger extremt bra
produktexponering
LED-belysning i den övre panelen
Hjul

Tillval
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Lutande botten

Ykos - kyl/frys og Yalos - kyl

NYHET!

Bredd (mm)

1500, 2100, 2500

Höjd (mm)

910

Djup (mm)

1040

Temperatur

+2°C til +4°C / -18°C til -23°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr





Glaslock
LED-belysning
Ykos kan monteras som gondol/
fristående enhet
Glas på alla 4 sidor

Tillval



Varuavdelare plexiglas eller tråd
Monteringssats installation för
sida-vid-sida (Ykos)

Thea - kyl
Bredd (mm)

1100, 1400

Höjd (mm)

920

Djup (mm)

1100

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

Co2

Standardutstyr







Levereras i två storlekar, 120 cm och 140
cm
Flexibel kyl som enkelt kan monteras sidavid-sida
Kan höjdjusteras i bakre kant
Stötlist följer med, kan monteras efter
önskemål
Färg: Svart
LED-belysning

Tillval


Förhöjd botten
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Salatbar 3GN - kyl
Bredd (mm)

1400

Höjd (mm)

1290

Djup (mm)

790

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr







3GN-ventilerad salladsbar
Sidobord med plats för kniv och gaffel
LED-belysning
Hjul
Inredning
Klämmor och skedar

Tillval


Dekor/folie

Salatbar 4GN - kyl
Bredd (mm)

1880

Höjd (mm)

1370

Djup (mm)

690

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr







4GN-ventilerad salladsbar
Sidobord med plats för kniv och gaffel
LED-belysning
Hjul
Inredning
Klämmor och skedar

Tillval
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Dekor/folie

Salatbar 6GN - kyl
Bredd (mm)

2530

Höjd (mm)

1290

Djup (mm)

790

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr







6GN-ventilerad salladsbar
Sidobord med plats för kniv och gaffel
LED-belysning
Hjul
Inredning
Klämmor och skedar

Tillval


Dekor/folie

Salatbar 10GN - kyl
Bredd (mm)

1800

Höjd (mm)

1400

Djup (mm)

1560

Temperatur

+2°C til +4°C

Köldmedium

R404

Standardutstyr






10GN-ventilerad salladsbar
LED-belysning
Hjul
Inredning
Klämmor och skedar

Tillval


Dekor/folie
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TectoPromo FL2 Aida SO - kyl
Bredd (mm)

600, 900, 1200

Höjd (mm)

1300

Djup (mm)

770, 700, 770

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




LED-belysning
Dubbelt termoglas
Justerbara glashyllor

Tillval


Montering sida vid sida

TectoPromo FL2 Aida RG - kyl
Bredd (mm)

600, 900, 1200

Höjd (mm)

1300

Djup (mm)

770, 700, 770

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




LED-belysning
Dubbelt termoglas
Justerbara glashyllor

Tillval
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Montering sida vid sida

TectoPromo FL2 Aida BO - kyl
Bredd (mm)

600, 900, 1200

Höjd (mm)

1300

Djup (mm)

770, 700, 770

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




LED-belysning
Dubbelt termoglas
Justerbara glashyllor

Tillval


Montering sida vid sida

TectoPromo FL2 Aida SFO - kyl
Bredd (mm)

900, 1200

Höjd (mm)

1300

Djup (mm)

700, 770

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




LED-belysning
Dubbelt termoglas
Justerbara glashyllor

Tillval


Montering sida vid sida
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Opera - kyl
Bredd (mm)

600, 900, 1200

Höjd (mm)

1340

Djup (mm)

749

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




Dörrar på baksida
LED-belysning
Färgval: Rostfri, krom eller svart

Tillval



Kan levereras som plug-in-modell eller
centralkyld modell
Kan levereras med lutande, rakt eller
rundat glas

Opera BO - kyl
Bredd (mm)

600, 900, 1200

Höjd (mm)

1340

Djup (mm)

749

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




Dörrar på baksida
LED-belysning
Färgval: Rostfri, krom eller svart

Tillval
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Kan levereras som plug-in-modell eller
centralkyld modell
Kan levereras med lutande, rakt eller
rundat glas

Opera öppen - kyl
Bredd (mm)

600, 900, 1200

Höjd (mm)

1340

Djup (mm)

749

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr



LED-belysning
Färgval: Rostfri, krom eller svart

Tillval



Kan levereras som plug-in-modell eller
centralkyld modell
Kan levereras med lutande, rakt eller
rundat glas

Opera värmedisk
Bredd (mm)

600, 900, 1200

Höjd (mm)

1340

Djup (mm)

749

Temperatur

+60°C til +75°C

Standardutstyr




Dörrar på baksida
Temperatur +60–75 °C
Färgval: Rostfri, krom eller svart

Tillval


Kan levereras med lutande, rakt eller
rundat glas
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1200 upphöjd arbetsbänk
Bredd (mm)

1200

Höjd (mm)

900

Djup (mm)

700

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr





Den mest använda arbetsbänken för
livsmedelshantering i delikatessavdelningen
Skärbrädor och behållare för färska
livsmedel
6 kyllådor
Levereras som plug-in-modell eller
förberedd för centralkylning

Grillfrysbänk
Bredd (mm)

1400, 1600

Höjd (mm)

700

Djup (mm)

700

Temperatur

- 18°C til -24°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr
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Utformad för en effektiv ergonomisk
grillavdelning där stekplattor och annan
utrustning har rätt arbetshöjd
Levereras som 1400 med 4 fryslådor och
1600 med 6 fryslådor
Plug-in-modell

Frysbänk
Bredd (mm)

1400, 1600

Höjd (mm)

900

Djup (mm)

700

Temperatur

- 18°C til -24°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr



900 höjd levereras som 1400 med 6
fryslådor och 1600 med 8 fryslådor
Plug-in-modell

Arbetsbänk
Bredd (mm)

1800, 2200, 2600

Höjd (mm)

900

Djup (mm)

700

Temperatur

0°C til +4°C / - 18°C til -24°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr




Kyl- och fryslådor
Behållare för färska livsmedel
Levereras som plug-in-modell eller
förberedd för centralkylning
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Diskbänk
Bredd (mm)

1200, 1800

Höjd (mm)

900

Djup (mm)

700

Standardutstyr




1800-diskbänk med 2 handfat, stänkskärm
och 2 skåp. Plats för diskmaskin på
ena sidan. Levereras i 2 varianter med
diskmaskin på höger eller vänster sida
1200-diskbänk med 1 handfat och ett skåp
för placering av diskmaskin på höger eller
vänster sida

Handfat
Bredd (mm)

400

Höjd (mm)

700

Djup (mm)

900

Standardutstyr
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Handfat levereras utan armatur

Bänk
Bredd (mm)

600, 700, 800, 900, 1000, 1200,
1400, 1600

Höjd (mm)

900

Djup (mm)

700

Standardutstyr



Rostfri bänk
Levereras med skåpdörrar och efter mått

Diskmaskin
Bredd (mm)

600

Höjd (mm)

820

Djup (mm)

600

Standardutstyr





Diskmaskin/industrimaskin i rostfritt
utförande
2 program, 100/150 sekunder
Spänning 230 V
Maskinen kräver anslutning av varmvatten,
min. 60 °C och vattentryck på mellan 2 och
4 bar
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BOI Bisrot ugn
Bredd (mm)

600, 830

Höjd (mm)

556, 567

Djup (mm)

600, 750

Standardutstyr










Används manuellt eller programstyrt
Digital operatörspanel
Automatisk förvärmning
Tillverkad i rostfritt stål
Invändig belysning
Tillförsel av fukt vid behov
Dubbel glasdörr för lägre yttemperatur
Reversibel fläkt
Topp- eller sidohängd dörr

Jässkåp BOI
Bredd (mm)

830, 600, 850

Höjd (mm)

880

Djup (mm)

643, 543, 870

Standardutstyr
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Rostfritt utförande
Glasdörr
Bottentråg för befuktning

1200 korvdisk
Bredd (mm)

1200

Höjd (mm)

1340

Djup (mm)

699

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr






Levereras med rakt, lutande eller rundat
glas
3 kyllådor
1 icke-kyld låda
Korvkokare i låda
Levereras som plug-in-modell eller
förberedd för centralkylning

1600 korvdisk
Bredd (mm)

1600

Höjd (mm)

699

Djup (mm)

1340

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr






Levereras med rakt, lutande eller rundat
glas
6 kyllådor
1 icke-kyld låda
Plats för korvkokare i bänkskivan
Levereras som plug-in-modell eller
förberedd för centralkylning
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2000 korvdisk
Bredd (mm)

2000

Höjd (mm)

1340

Djup (mm)

699

Temperatur

0°C til +4°C

Köldmedium

R290

Standardutstyr






Levereras med rakt, lutande eller rundat
glas
9 kyllådor
1 icke-kyld låda
Plats för korvkokare i bänkskivan
Levereras som plug-in-modell eller
förberedd för centralkylning

Front med drickakyl till korvdisk
Bredd (mm)

1200, 1800, 2000

Standardutstyr
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Drickakyl bidrar till impulsförsäljning av
drycker vid korvdisken

Rullgrill
Bredd (mm)

530, 725

Spenning (V)

230

Effekt (W)

950, 1250, 1550

Standardutstyr




FKI-rullgrill finns tillgänglig i flera
storlekar. Grillen kan delas upp i olika
uppvärmningszoner
Enkel att använda och rengöra

Stekhäll för korv
Bredd (mm)

460, 605

Spenning (V)

230

Effekt (W)

2000

Standardutstyr






FKI-stekhäll för korv levereras
i standardstorlekar – kan även
specialanpassas
Standardstekhällen har termostat
Stekhällen är tillverkad av rostfritt stål och är
robust och lätt att rengöra
Stekplattan är av extra starkt material som
garanterar jämn stekning
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Korvkokare
Bredd (mm)

325

Spenning (V)

230

Effekt (W)

1000, 1500

Standardutstyr




Inbyggnadsmodellerna är enkla att integrera
i disken
Lätta att rengöra och behållaren töms med
en avtappningskran i framsidan
Den invändiga karet kan tas ut och rengöras
i diskmaskinen

Brödrost
Bredd (mm)

380, 420

Höjd (mm)

160, 190

Djup (mm)

400, 260

Spenning (V)

230

Effekt (W)

1600, 2000

Standardutstyr
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FKI-brödrosten finns tillgänglig i många
varianter anpassade för olika produkter
Enkel och kompakt design
Enkel manövrering med termostat som kan
regleras 0–250 °C

Karamelliseringsmaskin
Bredd (mm)

270

Höjd (mm)

530

Djup (mm)

380

Temperatur

0°C til +300°C

Standardutstyr





FKI-karamelliseringsmaskin ger
hamburgerbrödet en karamelliserad och
spröd yta
Brödrosten kan ställas in i förhållande till
hamburgerbrödets tjocklek
Enkel manövrering, kan regleras 0–300 °C

Stekplatta
Bredd (mm)

900, 605, 600

Höjd (mm)

420, 150, 420

Djup (mm)

600, 525, 600

Temperatur

0°C til +300°C

Spenning (V)

230, 400

Effekt (W)

6000, 9000

Standardutstyr






Genom ett nära samarbete med branschen
har vi kunnat utvecklat stekplattor av hög
kvalitet
Lätta att rengöra och använda – robust
konstruktion
Helsvetsade i rostfritt stål med rundade
kanter
Stekplattorna är utrustade med termostat
som kan regleras 0–300 °C
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Turbomatic
Bredd (mm)

600, 400

Höjd (mm)

480

Djup (mm)

630

Spenning (V)

230, 400

Effekt (W)

10000, 14000

Standardutstyr




Med hamburgermaskinen Turbomatic
är det enkelt att uppnå rätt kvalitet på
hamburgaren vid varje stekning, oavsett
vem som utför uppgiften
Tid och temperatur ställs in och maskinen
signalerar när hamburgaren är färdig

Fritös bordsmodell
Bredd (mm)

350

Höjd (mm)

335

Djup (mm)

650

Temperatur

0°C til +300°C

Standardutstyr
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Vi kan erbjuda många olika varianter
fritöser från FKI – från bordsmodeller till
golvmodeller med rengöringssystem för
frityrolja
Kontakta oss för att hitta den optimala
fritösen för er verksamhet

Fritös bordsmodell
Bredd (mm)

350

Höjd (mm)

335

Djup (mm)

650

Temperatur

0°C til +300°C

Standardutstyr




Vi kan erbjuda många olika varianter
fritöser från FKI – från bordsmodeller till
golvmodeller med rengöringssystem för
frityrolja
Kontakta oss för att hitta den optimala
fritösen för er verksamhet

Fritös golvmodell
Bredd (mm)

700

Höjd (mm)

880

Djup (mm)

650

Temperatur

0°C til +300°C

Standardutstyr




Vi kan erbjuda många olika varianter
fritöser från FKI – från bordsmodeller till
golvmodeller med rengöringssystem för
frityrolja
Kontakta oss för att hitta den optimala
fritösen för er verksamhet
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TectoCell kylrum

Bredd (mm)

1500,1800, 2100, 2400,2700, 3000

Höjd (mm)

2410, 2110

Djup (mm)

1500, 1800, 2100, 2400, 2700

Temperatur

-5°C til +20°C

Viktiga funktioner







Väggtjocklek 80 mm
Temperaturområde -5 °C till +20 °C
Kylrumshöjd 2410 mm: Innerdörrens storlek
800 x 2000 mm (paket 1: 600 x 2000 mm)
Kylrumshöjd 2110 mm: Innerdörrens storlek
800 x 1800 mm (paket 1: 600 x 1800 mm)
Dörrsidan är alltid den breda sidan
Kompressorenheten är alltid placerad till
vänster nära dörren

Standardutstyr
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Strömbrytare för belysning med
indikatorlampa
Termometer, LED-lampa (dörrkarm),
magnetisk tätning, tryckavlastningsventil
Paketpriserna inkluderar hyllsystem
Rega Almo Norm 20 och väggmonterad
kylenhet EVO-COOL®
Hygieniskt golv i rostfritt stål

TectoCell frysrum

Bredd (mm)

1500,1800, 2100, 2400,2700, 3000

Höjd (mm)

2450, 2150

Djup (mm)

1500, 1800, 2100, 2400, 2700

Temperatur

-5°C til -25°C

Viktiga funktioner









Väggtjocklek 100 mm
Temperaturområde -5 °C till -25 °C
Frysrumshöjd 2450 mm: Innerdörrens
storlek 800 x 2000 mm (paket 1: 600 x
2000 mm)
Frysrumshöjd 2150 mm: Innerdörrens
storlek 800 x 1800 mm (paket 1: 600 x
1800 mm)
Dörrsidan är alltid den breda sidan
Kompressorenheten är alltid placerad till
vänster nära dörren

Standardutstyr







Strömbrytare för belysning med
indikatorlampa
Termometer, LED-lampa (dörrkarm),
magnetisk tätning, dörrkarmsuppvärmning
Uppvärmd tryckavlastningsventil
Paketpriserna inkluderar hyllsystem
Rega Almo Norm 20 och väggmonterad
kylenhet EVO-COOL®
Hygieniskt golv i rostfritt stål
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Hvorfor kjøpe Viessmann?
... fordi det er mange grunner til det ...

TectoCell kyl- och frysrum
Utmerkede
hygieneegenskaper

Hvorfor kjøpe Viessmann?
... fordi det er mange grunner til det ...

 Antimikrobiell
SmartProtec®-pulverlakk

Utmerkede
med høy slitestyrke
hygieneegenskaper
 TECTO-overlappingen
 Antimikrobiell
sørger for skjøtfri overgang
SmartProtec®-pulverlakk
fra vegg til vegg
med høy slitestyrke

Dybde

 Den skjøtfrie overlappingen
 TECTO-overlappingen
av veggene hindrer
sørger for skjøtfri overgang
ansamling av smuss og
fra vegg til vegg
vann
 Den skjøtfrie overlappingen
 Gulv i rustfritt stål er
av veggene hindrer
konstruert med en
ansamling av smuss og
fugefri, trinnløs
vann
underlapping
 Gulv i rustfritt stål er
konstruert med en

Antimikrobielt SmartProtec®-pulverbelegg

Vegg-/gulvforbindelse i TECTO Standard-versjon

Antimikrobielt SmartProtec®-pulverbelegg

Vegg-/gulvforbindelse i TECTO Standard-versjon

Hyllesysteminn

fugefri, trinnløs

Bredde

underlapping

Energieffektiv
teknologi
 Optimal isolasjon og lavt
strømforbruk takket være
Energieff
ektiv
nøyaktig, skreddersydd
teknologi
produksjon
 Optimal isolasjon og lavt
 Perfekt balansert
strømforbruk takket være
systemteknologi med
nøyaktig, skreddersydd
Viessmanns kjøleenheter
produksjon

EVO-COOL® veggmonteringsenhet

 Utmerket isolasjonsverdi
 Perfekt balansert
på skummet
systemteknologi med
Viessmanns kjøleenheter
 Kuldebrofrie skjøter
TECTO overlapping

Forskjellige veggtykkelser

TECTO overlapping

Forskjellige veggtykkelser

 Utmerket isolasjonsverdi
 Testet av TÜV Süd
på skummet
 Kuldebrofrie skjøter
 Testet av TÜV Süd

lesystem Rega Almo Norm 20

Eksempel på hyllearrangement

Utmärkta hygienegenskaper


Dybde






Bredde

Hyllesysteminnstillinger

Energieffektiv teknik
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Eksempel på hyllearrangement

Antimikrobiell SmartProtec®-pulverlack
med hög slitstyrka
TECTO-överlappning säkerställer en smidig
övergång från vägg till vägg
Sömlös överlappning av väggarna förhindrar
ansamling av smuts och vatten
Golv i rostfritt stål – konstruerat med en
fogfri, jämn underlappning

Optimal isolering och låg strömförbrukning
tack vare noggrann, skräddarsydd
tillverkning
Perfekt balanserad systemteknik med
Viessmanns kylenheter
Skum med utmärkta isoleringsegenskaper
Skarv utan köldbrygga
Testat av TÜV Sud

TectoDeck MD5 livsmedelshandel

TectoDeck MD5 är en ny flerplansdisk med ett modernt utseende
och optimal exponering. Disken kombinerar höga prestanda med
energieffektivitet, liten uppställningsyta och många andra fördelar.
Dessa omfattar integrerad dörrdesign och en ny belysningslösning för
optimal exponering av produkter. Fokus har lagts på att göra skåpet
enkelt att installera, rengöra och underhålla. TectoDeck MD5 har tagits
fram baserat på våra kunders önskemål och Viessmanns krav på hög
kvalitet och höga prestanda. Disken är idealisk för alla kylda produkter,
inklusive färskvaror, frukt och grönsaker. Kan levereras med eller utan
dörrar.

Hvorfor velge MD5








Integrerad dörrdesign för maximal exponering
Ny hyllbelysning för optimal exponering av produkter
Stor produktvolym på liten golvyta
Hög hyllbelastningskapacitet
Ny unik förångarkonstruktion
Tillgänglig i versionerna 3M0, 3M1 och 3M2
Enkel att installera/montera sida-vid-sida,
rengöra och underhålla

Bredd (mm)

1250, 1875, 2500, 3750, ende 1580,
1780, 1980, 2180

Höjd (mm)

2020, 2250

Djup (mm)

790, 890, 1090, ende 790, 890

Temperatur

+0 to +2 °C og +2 til +4 °C

Köldmedium

R744 (CO2), R404, R448, Brine +

Standardutstyr










Patenterad luftgardinteknik
Lågenergifläkt
Valfri RAL-färg enligt kundens önskemål
LED-belysning och termometer
Expansionsventiler för alla köldmedier
Ändgavel i glas eller som spegel
Stötlister
Hyllkonsoler 300, 400, 450, 500 och 600
mm
Hyllkonsolen justerbar i tre olika lägen

Tillval


Alla våra diskar kan på begäran levereras
med varuavdelare, produkthängare, dörrar/
nattgardiner, innerspeglar, främre stopp,
hörnskydd etc.
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TectoDeck SV2

TectoDeck SV2 är en ny disk med fyra plan med ett modernt utseende
och optimal exponering. TectoDeck SV2 ger betydligt större produktvolym
på samma uppställningsyta jämfört med tidigare modeller med fyra
plan. En ny takdesign och ny modern skjutdörrslösning ger förbättrad
produktexponering. Viessmanns nya unika förångardesign ger höga
prestanda även under tuffa förhållanden. Disken är idealisk för alla kylda
produkter, inklusive färskvaror, frukt och grönsaker. Kan levereras med
eller utan skjutdörrar. TectoDeck SV2 kan levereras i olika höjder, 1250
mm (3 plan), 1500 mm (4 plan) och 1650 mm (5 plan).

Varför välja SV2










Stor produktvolym på liten golvyta
Ny takdesign ger god produktexponering
Moderna och integrerade skjutdörrar
Ny förångarlösning ger bättre prestanda
Unikt patenterad luftgardinteknik
165 cm höjd ger en extra hyllrad – mer plats för produkter
Integrerat rör för enkel installation
Enkel att installera/montera sida-vid-sida, rengöra och underhålla
Hög hyllbelastningskapacitet

Bredd (mm)

1250, 1875, 2500, 3750, ende
1875E, 2500E

Höjd (mm)

300 front, 1250*, 1500, 1650

Djup (mm)

1210*, 1010

Temperatur

0 til +2 °C og +2 til +4 °C

Köldmedium

R744 (CO2), R404, R448, Brine +

Standardutstyr










Patenterad luftgardinteknik
Lågenergifläkt
Valfri RAL-färg enligt kundens önskemål
LED-belysning och termometer
Expansionsventiler för alla köldmedier
Ändgavel i glas eller som spegel
Stötlister
Hyllkonsoler 350, 400, 450 och 500 mm
Hyllkonsolen kan justeras i tre olika lägen

Tillval
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Alla våra diskar kan på begäran levereras
med varuavdelare, produkthängare, dörrar/
nattgardiner, innerspeglar, främre stopp,
hörnskydd etc.

TectoServe DC1 Emilie

TectoServe DC1 Emilie är en unik kombidisk som kombinerar betjäning
och självbetjäning i en och samma disk. Disken består av två plan, det
översta planet är utformat för bemannad försäljning och det nedre för
självbetjäning. Men du kan enkelt förskjuta den innovativa glaslösningen
till ett annat läge, så att även det övre planet får självbetjäningsfunktion.
Disken är utformad både för delikatesser och fisk eftersom disken kan
levereras med bottenplattor eller alternativt med galler för isflingor.

Varför välja Emilie





betjäningsfunktion eller självbetjäningsfunktion
Unik samexponering av färska och paketerade kylda livsmedel
Modern och inbjudande design
LED-belysning och stora glasytor ger attraktiv och effektiv
produktexponering

Bredd (mm)

1250, 1875, 2500, 3750

Höjd (mm)

1230

Djup (mm)

1240

Temperatur

0 til +2 °C og +2 to +4 °C

Köldmedium

R744 (CO2), R404, R448, Brine +

Standardutstyr






Separat förångare och elektronisk termostat
för den övre och nedre delen ¬ – den övre
delen kan tinas medan den nedre delen
fortfarande är kall
Bottenplattor för användning till
delikatessprodukter samt galler för isflingor
vid användning med fiskprodukter
Nattgardin nedre plan

Valgfritt tilbehør






Räkbackar (färska räkor)
Gastronomibackar
Skärbräda
Fotsteg
Hållare för pappersrulle
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TectoServe SL1 Gusto

TectoServe SL1 Gusto är en färskvarudisk som på ett utmärkt sätt
presenterar färskvaror som kött, fisk, köttpålägg, ost mm. Produktserien
TectoServe SL1 Gustos kan levereras med flera olika typer av
glaslösningar för att passa såväl betjäning som självbetjäning. Det stora
urvalet av diskar och tillbehör kan kombineras för att skapa attraktiva
diskrader. Disken är utformad både för delikatesser och fisk eftersom
disken kan levereras med bottenplattor eller alternativt med galler för
isflingor.

Varför välja Gusto








Ett brett urval av diskmodeller och tillbehör
Flera typer av glaslösningar
Funktionell och ergonomisk design
Enkla att montera sida-vid-sida
Enkel att underhålla och rengöra
Tillförlitlig drift, baserad på många års erfarenhet
Stort exponeringsområde

Bredd (mm)

1250*, 1875*, 2500*, 3750

Höjd (mm)

1180, 880

Djup (mm)

1160

Temperatur

+0 til +2 °C

Köldmedium

R744 (CO2), R404, R448, Brine +
Kan leveres som plug in

Standardutstyr









Valfri RAL-färg/rostfritt stål enligt kundens
önskemål
Levereras på kolonnben eller med sluten
front
Kan levereras med statisk kyl* (fisk)
eller fläktförsedd luftkylning, förutsätter
användning av is
Modullängder 1250, 1880, 2500, 3750 mm
Invändig vinkel 45 ° IA,
Utvändig vinkel 45 ° EA
Plug-in M

Tillval
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Räkbackar (färska räkor)
Gastronomibackar
Skärbräda
Fotsteg
Hållare för pappersrulle
Generellt stort urval av extrautrustning,
kontakta oss för mer information

TectoFreeze IS1 kyl- och frysgondol

TectoFreeze IS1 är en kyl- och frysgondolslösning. Den nya modellen har
ny luftflödesdynamik som ger ännu mer homogen temperaturfördelning
i produktutrymmet än tidigare modeller. Ny struktur ger större
volym utan att öka energiförbrukningen. Nytt integrerat lock som är
enklare och behagligare för kunden att använda. Bidrar till en positiv
shoppingupplevelse och förbättrade temperaturförhållanden för
produkterna. Som ett resultat av detta kombinerar den nya TectoFreeze
IS1-modellen energieffektivitet, större exponeringsyta och ännu bättre
produktexponering. TectoFreeze IS1-modeller levereras med flera djup,
med eller utan lock och änddiskar. Kan levereras med skjutlocklösning
(bakåt) alternativt öppning åt sidan.

Varför välja Tecto Freeze








Brett modellurval
Pålitlig prestanda
Enkel påfyllning
Optimerad produktexponering
Driftsäkerhet
Valfritt glaslock, tryck- eller skjutlock
Extra energibesparing

Bredd (mm)

1875, 2500, 3750, endedisk E:
1340, 1740, 2140

Höjd (mm)

900

Djup (mm)

1115, 1515, 1915, 2315, end islands
E: 1080

Temperatur

Kyletorg CI +2 to +4 °C
Frysetorg FI –23 to –21 °C

Standardutstyr







Lågenergifläkt
Ventiler och förångare för alla köldmedier
Med eller utan glaslock
Invändig LED-belysning
Stötlister på alla sidor
Stötlister

Tillval








Termometer
Varuavdelare
Prislist
Varuavdelare
Automatisk styrenhet
Belysning, locköppningsbredder 625 mm
och 1 250 mm
Hörnskydd
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TectoFreeze SV1 Iconic

TectoFreeze SV1 (Iconic) är en ny patenterad frys, unik i sitt slag
på marknaden för presentation av frysta livsmedel. En modern och
attraktiv design kombinerat med mycket goda produktexponering ger
kunden en fantastisk shoppingupplevelse. En extra fördel är att Iconic
nu ger god exponering för alla de produkter som tidigare ”drunknat” i
traditionella frysgondoler. Diskhöjden är endast 150 cm vilket bidrar till
ett öppet butikslandskap där kunden snabbt och enkelt kan orientera
sig trots ”frysskåpslösningen”. Som ett resultat av detta visar flera
kundundersökningar att Iconic ökar försäljningen av frysta livsmedel
med ca 10 procent. Med sin attraktiva och väl upplysta produktdisplay är
Iconic designad för att locka till impulsköp. Stora glasytor i optimal höjd
gör produkterna mycket väl synliga för kunden. Iconic kan levereras med
en disk (omställningsbar kyl/frys) som är synnerligen lämplig för stora
volymer av kampanjvaror.

Bredd (mm)

1875, 2500

Höjd (mm)

Fronthøyde 550, 1550

Djup (mm)

1050, 1920

Temperatur

–23 til –21 °C

Köldmedium

R404, R744 (CO2)

Varför välja Tecto Freeze








Ökad produktvolymkapacitet jämfört
med uppställningsytan för en traditionellt
frysgondol
Bättre produktexponering, ökad försäljning
Bättre ergonomi och användarupplevelse
Flera designalternativ för butikslayouten
Glasdörrar och LED-belysning för bättre
produktexponering
Patenterad ergonomisk funktionell design

Standard utstyr





LED-belysning
Termofrostdörrar
Självlåsande dämpande dörrar
Stötlister

Tillval




66



Rutnätshylla
Prishållare för hylla
Bottenvisningslister
Varuavdelare

TectoDeck RI1 Intro

TectoDeck RI1 Intro, levereras som modell för påfyllning bakifrån eller
framifrån. Levereras med två hyllor som standard. Disken är mycket
stabil och har en stabil upplyftbar front som är enkel att betjäna. Fylls
snabbt på med produkter på hyllor eller pallar. Förbättrad luftkanal ger
större luftcirkulation. Lågenergifläktar för ytterligare energibesparingar är
standard i alla Viessmanns produkter, även i våra modeller för påfyllning
framifrån.

Bredd (mm)

1875, 2500, 3750

Höjd (mm)

2020, 2250

Djup (mm)

300, 430

Temperatur

+4 til +8°C

Köldmedium

R404, R744 (CO2)

Varför välja TectoDeck RI1




Utmärkt produktexponering
Stor produktvolym
Enkel att installera, rengöra och serva

Standard utstyr



LED-belysning
2 hyllor

Tillval







Belysning under alla hyllor
Regulator förberedd för övervakning
Mineralvattenvagnar
Extrahyllor
Elektrisk nattgardin
Dörrar
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TectoFreeze CF1 Nardo / TectoFreeze VF1 Luxo

TectoFreeze CF1 HGD Nardo – kombifrys
Kombifrys med rymlig och väl upplyst monter. Stora glasdörrar och effektiv
belysning. Glas på gavlarna ger optimal exponering. Lågenergifläkt som
bidrar till energibesparing.

TectoFreeze VF1 FGD Luxo – frysskåp
Frysskåp med mycket bra produktexponering och stor volym i förhållande
till uppställningsytan. Stora glasdörrar och effektiv LED-belysning. Glas
på sidorna ger god exponering av produkterna. Fronthöjden 300 mm
säkerställer god insyn i disken. Utrustad med lågenergifläkt som bidrar
till energibesparing.

Bredd (mm)

795, 1565, 2345, 3125, 3890

Höjd (mm)

2020, 2250

Temperatur

-23 til -21°C

Köldmedium

R404, R744 (CO2)

Bredd (mm)

1875, 2500, 3750

Höjd (mm)

2020, 2250

Temperatur

-23 til -21°C

Köldmedium

R404, R744 (CO2)

Varför välja TectoFreeze Nardo/Luxo




Utmärkt produktexponering
Stor produktvolym
Enkel att installera, rengöra och serva

Standard utstyr





LED-belysning
Värme i ram och dörrkarm
Lock på frysbehållare (Nardo)
Lågenergifläkt

Tillval
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Belysning under alla hyllor
Regulator förberedd för övervakning

Rengöra kondensator
Kontrollera att kondensatorerna är rena minst en gång i månaden
eller oftare om det behövs.
Gör detta vid behov:
1. Ta av frontplattan/panelen så att du når kondensatorerna.
2. Rengör kondensorribbarna med en borste eller dammsugare
– se till att inga främmande föremål har kommit in mellan
ribborna.
3. Vi rekommenderar att disken görs strömlös när detta
arbete utförs för att få bort så mycket damm som möjligt från
kondensatorerna (dra ut stickkontakten).

Leveranstider
Lagerförda standardvaror levereras från vårt lager tre vardagar efter att beställningen har bekräftats registrerad i vårt system.
Viessmann ansvarar inte för uteblivna leveranser som orsakas av förseningar, brister eller strejker hos våra leverantörer eller
transportföretag.
Transportskador
Vid mottagandet av alla varor från Viessmann är köparen eller annan person som köparen har auktoriserat skyldig att fysiskt
kontrollera om varornas skick och mängd är vad som förväntats innan transportörens fraktsedel signeras. Vid avvikelse
måste detta noteras på transportörens fraktsedel. Fraktsedeln är ett kvitto för transportören om att varorna har tagits
emot utan brister och/eller skador och i den mängd som mottagaren förväntat sig. Om skador skulle upptäckas efter att
fraktsedeln har signerats överförs ansvaret för produkten och kostnaderna för att åtgärda skadorna till produktens ägare.
Driftsstopp
Viessmann ansvarar inte för kostnader som uppstår till följd av driftstopp, inklusive förlust av varor på grund av driftstopp.
Retur av gods
Gods som önskas returneras till Viessmann accepteras endast från kunder som har köpt varan hos oss efter godkännande
av en av våra auktoriserade medarbetare. Retur godkännes endast för standardprodukter. Vårt order- eller fakturanummer
måste anges på returen, samt namn och vem som har godkänt returen internt hos oss. Alla returer ska skickas i oöppnat/
oskadad originalemballage. Vi förutsätter att kunden accepterar returkostnaderna, 15 procent av nettofakturavärdet, minst
175 kr. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för kontrollomkostnaderna för begagnade varor eller öppnat/skadat
emballage.
Avfallshantering och destruktion
All avfallshantering av kyl- och frysmöbler måste ske i enlighet med lokala föreskrifter när möblernas är uttjänta.
Ta kontakt med lokala myndigheter som ansvarar för miljöskadliga ämnen. Ta ansvar och tänk på miljön!
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Promise

Försäljningsorder
Här erbjuder vi skräddarsydda
kylar som uppfyller dina behov.

Flyttorder
Här kan du enkelt koordinera
dina egna flyttordrar mellan
butiker eller lager eller från en
butik till en annan.

Serviceorder
Här kan du enkelt beställa
service till dina produkter.

Historik
Orderhistorik ger dig översikt
över alla dina ordrar.

Livsmedel och hållbarhet är viktiga saker. Vi har utvecklat ett system som gör att du kan känna dig trygg i alla lägen.
Systemet heter Viessmann eftermarknad och gör det enklare för dig att hantera din kylutrustning.

Servicepartner
Viessmann har ett rikstäckande servicenätverk med skickliga
kylentreprenörer som är redo att rycka ut vid problem eller driftstopp.
Vi erbjuder förebyggande underhåll och fast pris på service vid avtalade
tider.

Callsenter
Viessmann har kvalificerad personal som
hjälper dig till en problemfri vardag för
dina kyl- och frysmöbler.

Lagerstyrning
Ett lageravtal ger lagerutrymme till diskarna man vill ha tillgängliga på
lager. Behovet är anpassat till säsong och andra förändringar.

Kontakt:
Order: 08-594 112 00
order.refrigeration@viessmann.com

Distribution
Avtal om utkörning, installation och omplacering. Montering och
anpassning av tillbehör.

Växel: 08-594 112 00
info.refrigeration@viessmann.com

Garantiavtal
Viessmann erbjuder de bästa garantierna på marknaden. Antingen
standardavtal på 2 år eller avtal med förlängd garanti.
Viessmann Finans
Viessmann Finans är ett erbjudande om leasing eller finansiering
utvecklat i samarbete med en av våra samarbetspartner. Det innebär att
det mesta av vår utrustning kan finansieras över tid och du kan köpa in
all kylutrustning du behöver snabbare än om alla kostnader kom på en
gång. Kontakta oss om detta är ett alternativ som du vill titta närmare på.
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Service: 020-022 32 22
service.refrigeration@viessmann.com
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