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Snel overzicht
Om het u zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij hieronder
alle productlijnen overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.
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Deuren, glasdeuren, laden en glasladen
Modulair barsysteem: oneindig veel mogelijkheden
Barista & cocktail accessoires, Glazenvriezers,
Gebogen bar en doorgeefsegmenten
EQuip: bekleedbare naadloze fronten

E3
Deuren, glasdeuren en laden
Zeer korte inkoeltijd
Zeer grote opslagcapaciteit
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Koelmachine links of rechts
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Geavanceerde technologie
Deuren en glasdeuren
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koelwatertanks
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Bierkoelers stekkerklaar, staand of liggend model
Koelwatertanks voor remote toepassing
(separaat opgestelde koelmachine)
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Werkblad flessen-koelers &-vriezers
Voor op- of inbouw werkblad
Koelen of vriezen
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Over Gamko
Gamko is in 1958 opgericht door de baanbrekende Nederlandse
ingenieur Van Gammeren. In de loop van de jaren is ons bedrijf steeds
verder gegroeid, net als onze deskundigheid én de passie voor het
ontwerpen en produceren van nieuwe producten.
We leveren al sinds 1958 een unieke en vernieuwende mix van

We zijn in staat onze klanten van A tot Z te bedienen: we

producten voor klanten over de hele wereld. Destijds zorgde

ontwerpen, produceren, leveren en installeren onze koelingen in

dat voor een heuse revolutie in de wereld van de professionele

eigen beheer. We passen onze producten en diensten voortdurend

koelingen.

aan de veranderende behoeften van onze klanten aan.

1958

1965

1970

1977

1980

1990

Oprichting van Gamko
in Breda. Nog geen
eigen productie, alleen
service

Start productie
bierkoelers

Tweede productielijn
voor oplossingen aan
voor- en achterzijde van
de bar

Start productie in
fabriek in Etten-Leur

Introductie bouwen
met panelen;
invoering Gamko
koppelingssysteem

Gamko levert aan
40 landen. Eigen
verkoopkantoren in
Nederland, Frankrijk,
Engeland en Duitsland

1990

1995

2000

2008

2011

2014

Gamko levert aan
40 landen. Eigen
verkoopkantoren in
Nederland, Frankrijk,
Engeland en Duitsland

Gamko wordt onderdeel
van Speciality
Equipment Company
Inc. (SEC)

SEC wordt
overgenomen door
UTC/Carrier

Overname door ITW.
Introductie van de
Flexbar, het eerste
modulaire barsysteem

ISO 9001 en ISO 14001
gecertificeerd

Lancering volledige
range energiezuinige
koelingen

2016

2017

EU Refrigeration: Foster
en Gamko intensiveren
samenwerking

Introductie
glazenvriezers

Met meer dan 50 jaar
ervaring en deskundigheid
in professionele koelingen
blijft Gamko dé expert in
de sector!
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We zijn trots op onze kleine start, de
opbouw van het bedrijf en onze rijke
historie. We zijn voortdurend bezig met
innovatie en met het verbeteren van
onze service. De klantvraag is hierin
altijd leidend.

Onze missie
Gamko wil wereldwijd als producent van drankenkoeling inspirerend,
innoverend en succesvol zijn in alle marktsegmenten waar gekoelde
dranken worden aangeboden.
Ons complete assortiment onderscheidt zich in een stijlvol design
met duurzame techniek en daarmee biedt Gamko, als betrouwbare en
professionele partner, een oplossing voor elke klant.

Onze visie
Gamko streeft ernaar haar klanten te blijven inspireren om samen
met hen het maximale te behalen in de duurzame toepassing van
drankenkoeling.
Het doel van Gamko is om als marktleider erkenning van haar
klanten te krijgen als de experts in professionele drankenkoelingen.
Door te blijven investeren in onze mensen en processen
willen wij de kwaliteit van het assortiment en de service op een
onderscheidend hoog niveau houden.

Onze
kernwaarden:
Vertrouwen
Gamko heeft een succesvolle
bedrijfsgeschiedenis en blijft zich altijd
ontwikkelen en verbeteren.

Lange traditie
We waren én zijn experts in drank- en
barkoelingen.

Kwaliteit
Bewezen Nederlandse techniek. Vanuit
onze fabriek in Nederland leveren en
ontwikkelen we technische oplossingen
van wereldklasse. Onze koelingen zorgen
voor optimaal gekoelde dranken.

Flexibiliteit
We zorgen altijd voor
maatwerkoplossingen bij onze klanten.
Die flexibiliteit zit in ons bedrijfs-DNA.

Innovatie
Geavanceerde concepten en
vernieuwende technologie.

Duurzaam
We voelen ons verantwoordelijk voor
de wereld waarin we leven en werken.
Daar hoort aandacht voor het milieu bij.

Samenwerking
We werken nauw samen met onze
tussenpersonen en klanten om tot de
beste oplossingen te komen.

Mensen
Onze medewerkers zijn experts
in de professionele koelingen en
alles wat daarbij komt kijken. Ons
hooggekwalificeerde, ervaren team
werkt met passie en toewijding.
Onze mensen willen altijd het beste
voor de klant.
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Flexbar Modulair Bar Systeem
Al in 1979 introduceerde Gamko
een noviteit op het gebied
van barbouw: de modulaire
baropstelling. Voor het eerst
werd het mogelijk om met
behulp van losse segmenten,
fronten en accessoires
een uiterst flexibele bar te
realiseren met behoud van alle
koeltechnische kwaliteiten.
Sinds die dag is Gamko deze
unieke variant steeds verder
gaan ontwikkelen tot wat het nu
is: de Gamko FLEXBAR met zijn
ongeëvenaarde mogelijkheden.
Want zoals de naam al
suggereert: flexibel is het!

Flexbar
Flexibel en veelzijdig modulair barsysteem
Stel zelf de ideale bar samen
Met ongekend veel mogelijkheden
Creëer een totaalbeleving met gekleurde EQUAL-LED verlichting
Vrijblijvend een op maat gemaakte projecttekening

Gebogen bar
Gamko produceert en levert ook
speciale hoekstukken, waarmee een
ronde of gebogen FLEXBAR-opstelling
kan worden gebouwd.

Koelmachines en verdampers
Koelmachines en verdampers zijn het hart van een FLEXBAR-opstelling. Hieraan worden
de gekoelde segmenten gekoppeld. Om verlichting en/of sloten centraal te kunnen laten
functioneren, maakt u een keuze uit een type koelmachine of verdamper met de daarbij
benodigde elektronische aansturing.
XHC/MU

Antracietkleurig(e) front(en).
Ook leverbaar met CS front.
Afmetingen (B x D x H):
410 x 589 x 840/860-880mm
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X/VS20

Antracietkleurig front.
Ook leverbaar met CS front.
Afmetingen (B x D x H):
200 x 589 x 840/860-880mm

Oneindig veel mogelijkheden

X/2RS

X/3DS

X/5DS

X/6DS

X/2LSG

Ergonomische handgreep
De robuuste metalen handgreep bestaat
uit twee componenten. De aluminium
buitenzijde zorgt voor stevigheid, terwijl de
soft touch rubberen binnenzijde zorgt voor
X/2LA

X/3DA

X/3DH

X/5DA

X/2LG

X/3DG

X/5DG

X/6DG

X/6DA

X/6DH

X/7DA

In drie stappen de perfecte Flexbar
Stap 1 Selecteer een koelmachine of verdamper unit met de juiste aansturing
voor verlichting en/ of sloten
Stap 2 Koppel gekoelde segmenten aan de koelmachine of verdamper en
sluit altijd af met een set eindpanelen.
Stap 3 Verfraai uw Flexbar nog verder door het toevoegen van verwarmde
segmenten (Barista), segment met hogere temperatuurzone (rode wijn)
hoekstukken voor een ronde bar, ongekoelde segmenten, accessoires voor een
cocktailbar, RVS werkbladen en tapzuilen of glazenvriezers.

een goede grip, ook bij natte handen.

Witte en gekleurde verlichting
(EQUAL-LED)
Standaard worden alle glassegmenten
geleverd met witte EQUAL-LED verlichting.
De FLEXBAR is ook uitvoerbaar met
gekleurde verlichting. Met behulp van de
meegeleverde afstandsbediening kunt u
de complete baropstelling op één klaar
vastzetten, verloop instellen of dimmen.
U kunt zelfs de verlichting aansluiten op
het lichtplan van de totale ruimte of
synchroniseren met uw geluidssysteem.

Gekoelde segmenten

Eindpanelen

Gekoelde segmenten zijn leverbaar met

Eindpanelen zijn noodzakelijk om de

glasdeuren of volledig antraciet of volledig

Flexbar af te sluiten aan de uiteinden,

chroomstaal. Ze zijn allemaal leverbaar in

zodat het

een breedte van 41 cm of 54 cm.

circulatiesysteem
optimaal werkt

Tussenpanelen worden gebruikt tussen

bent van de juiste

Centraal Elektronisch
Slotsysteem

gekoppelde segmenten. Een geïsoleerd

temperatuur en

De FLEXBAR is leverbaar met een gepatenteerd

tussenpaneel wordt gebruikt om

energieverbruik.

en volledig geïntegreerd centraal te bedienen

Tussenpanelen

en u verzekerd

gescheiden temperatuurzones te creëren.

slotsysteem (CELS). Via de koelmachine of

Een niet-geïsoleerd paneel wordt toegepast

verdamper voorzien van slotaansturing is

om gekoelde zones van elkaar te scheiden.

de bar volledig af te sluiten met slechts één
simpele handeling. Eenvoudig, snel en veilig:
geen enkel segment kan worden vergeten.
7

Flexbar - Front Bar
Snelle toegang tot drankjes, glazen en kopjes zijn heel belangrijk in uw routing. Met Gamko
Flexbar kunnen we voor u de perfecte bar samenstellen zodat u het meest efficiënt kunt werken.
We kunnen alles plaatsen, daar waar u het nodig heeft zodat onnodig lopen voorkomen wordt.

X/OS

X/OSDISH50

X/PLS

X/PLSS

X/2DA

X/2DS

X/6DM

X/7DM

X/6DA41-HEAT

De Front Bar modules geven de Flexbar extra
mogelijkheden naast het koelen. Modules
om vaatwas rekken in op te bergen, cocktail
accessoires, ongekoelde modules om spullen uit
het zicht op te bergen... vrijwel alles is mogelijk!

Flexbar vriezers
Een Flexbar-opstelling kan worden
uitgebreid met een separate vriezer. Met
deze stekkerklare vriezer creëert u binnen
de baropstelling op een eenvoudige wijze
een aparte temperatuurzone. De vriezer
is leverbaar met glazen front voorzien van
antracietkleurige omlijsting en met een
dicht antraciet front.

XF/100RS

Exterieur van antraciet plaatstaal en
voorzien van dichte deur, rechtsdraaiend

XF/100RG

Exterieur van antraciet plaatstaal en
voorzien van glasdeur, rechtsdraaiend

Optie: gekleurde LED verlichting
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Flexbar eQuip
Customize de look van
uw Flexbar. Het Gamko
modulair bar systeem
wordt nu nog veelzijdiger.
Door het toevoegen van
eQuip fronten aan het
bestaande uitgebreide
Flexbar assortiment kunt
ú een extra dimensie
geven aan de totaal
beleving van uw bar.

Met de naadloze eQuip fronten kunt u uw Flexbar over het geheel laten bekleden door
uw interieur stylist. U kunt uw bar door het bekleden van de fronten naadloos laten
overgaan in de rest van uw interieur of juist kiezen voor het creëren van een eye-catcher
met een opvallend design.
Met de Flexbar Equip kunt u een unieke bar creëren in de uitstraling die ú wilt
Geïntegreerde handgreep in het front
Mogelijkheid tot zelf aanbrengen handgreep van uw keuze
Verkrijgbaar in dichte deuren, glasdeuren en lades

X/2Q

X/2GQ

X/3DQ

X/6DQ

X/MUQ

X/VSQ20
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Flexbar Barista werkstation
Flexbar, uw partner voor het perfecte Barista werkstation
Is koffie uw visitekaartje? Dan bent u bij Gamko aan het juiste adres. Is het uw missie om de
beste koffie te serveren aan uw gasten? Wij helpen u graag met het samenstellen van de ideale
werkplek om dit te kunnen bereiden. Met Flexbar is dit goed geregeld!

U kunt het Barista station integreren in
uw bar met andere Gamko koelingen
zodat het geheel één uitstraling heeft.
U kunt desgewenst het Barista station
op een aparte plek positioneren waar
het nog meer aandacht krijgt voor een
ultieme koffie beleving.
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Combineer verschillende zones in één Flexbar

Flexbar is een modulair systeem waarbij verschillende temperatuurzones mogelijk zijn
in één opstelling. Gekoelde segmenten, ongekoelde (neutrale) segmenten en zelfs een
verwarmde zone is mogelijk in één bar!

Warme zone voor uw:
- Glazen of kopjes - altijd voldoende
		 voorraad verwarmde kopjes om
		 uw koffie of thee in te serveren

Koffie uitklop lade
Opslag

Koude zone voor uw:
- Verse volle melk - met Flexbar is
		 constante temperatuur gegarandeerd
- Water (dat u bij de koffie serveert)
Neutrale zone voor uw:
- Opslag suiker, servies
- Koffie uitkloplade
- Ladesegmenten voor RVS afval bak
Vaatwasrekken

		 (uit het zicht)
- Vaatwasrekken

Lade voor afval
Lade voor opslag
Verwarmde lades

Met een Flexbar opstelling heeft u alles op één locatie
voor het bereiden van een perfecte koffie voor uw gasten.
Ook bij piek momenten hoeft u geen stap te veel te zetten
met alles binnen handbereik. U kunt het Barista station
integreren in uw bar met andere Gamko koelingen zodat
het geheel één uitstraling heeft.
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E3 Flessenkoelingen (stekkerklaar of remote)
E3 van Gamko is dé standaard voor het creëren van een strakke,
duurzame en efficiënte baropstelling.

Baanbrekende opslagcapaciteit en
buitengewoon laag energieverbruik zijn de

E3 opslagcapaciteit:
344 x 30cl flesjes - 2 deurs

basis kenmerken van de E3. Daarnaast biedt

531 x 30cl flesjes - 3 deurs

het u ook een fantastische glasoppervlak

722 x 30cl flesjes - 4 deurs

in combinatie met een stijlvolle uitstraling.
Met al haar mogelijkheden is zij perfect
geschikt voor toepassing in zowel de voorals achter bar.
E3/22GMU84

Stekkerklare flessenkoeling. Exterieur van
antraciet plaatstaal en voorzien van 2 glasdeuren

E3/222GMUCS84

Stekkerklare flessenkoeling. Exterieur van
chroomstaal en voorzien van 3 glasdeuren

E3/2222MUCS84

Stekkerklare flessenkoeling. Exterieur van
chroomstaal en voorzien van 4 dichte deuren

Specificaties E3
Afmetingen (B x D x H) *
Opslagcapaciteit (30cl flesjes)
Stekkerklaar of remote
Koelcapaciteit (Watt)
Opgenomen vermogen (Watt)

E3/22MU84

E3/22VS84

E3/222MU84

E3/222VS84

E3/2222MU84

E3/2222VS84

1434 x 512 x 840/860-880
344
stekkerklaar
515 W
Dichte deur: 210 W 1
Glasdeur: 220 W 1

1184 x 545 x 840/860-880
344
remote
515 W
Dichte deur: 30 W 2
Glasdeur: 40 W 2

1988 x 512 x 840/860-880
531
stekkerklaar
515 W
Dichte deur: 210 W 1
Glasdeur: 230 W 1

1738 x 545 x 840/860-880
531
remote
515 W
Dichte deur: 30 W 2
Glasdeur: 46 W 2

2542 x 512 x 840/860-880
722
stekkerklaar
515 W
Dichte deur: 210 W 1
Glasdeur: 235 W 1

2292 x 545 x 840/860-880
722
remote
515 W
Dichte deur: 30 W 2
Glasdeur: 54 W 2

1

Condities: Te = - 5˚C | Tc = + 45˚C | omgevingstemperatuur = + 25˚C

2

Opgenomen vermogen van de koeling exclusief de separaat opgestelde koelmachine.

* De vermelde dieptematen zijn afgestemd op de vereiste inbouwafmetingen. Dit is inclusief eventuele electrische aansluiting op de achterzijde en exclusief de handgreep op de voorzijde.
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E3 Laden
Laat laden toevoegen aan uw E3 flessenkoeling en er ontstaat niet alleen een
praktische, maar vooral ook een strakke en ergonomische baropstelling. De E3
laden worden met telescopische geleiderails gemonteerd en passen in elk type
E3 koeling. De laden zijn voorzien van dezelfde robuuste handgrepen als bij de
dichte deuren en zijn voorbereid voor sloten (slot is optioneel). Per lade kunt u
minimaal 42 flessen plaatsen van 30cl. Er zijn ook laden voor hogere flessen.

Voorbeeld zoals hierboven getoond: E3/236MU

Met de E3 bent u verzekerd van:
Een efficiënte luchtcirculatie door middel van Gamko Total Chill technologie. Hierdoor
wordt gelijkmatig gekoeld en kunt u alle dranken gegarandeerd koud serveren.
Grote opslagcapaciteit. De superieure opslagcapaciteit zorgt voor een inhoud tot
maar liefst 722 flessen (30 kratten). Uw barpersoneel hoeft tussendoor geen
dranken meer aan te vullen waardoor zij uw gasten nog sneller kunnen bedienen.
Uw klant zal dit als positief ervaren.
Snelle terugkoeltijd - Na aanvullen van de E3 zijn de dranken zeer snel op
consumptie temperatuur. Ook handig bij onvoorziene piekmomenten!
Een grotere glas oppervlakte helpt u de verscheidenheid aan dranken te tonen aan
uw klanten, dit bevordert de verkoop.
Een stijlvol design draagt bij aan de aantrekkelijkheid van uw bar.
Compleet geproduceerd in Nederland - Degelijke en bewezen kwaliteitsproducten

Jaarlijkse besparing met E3*
Type
		
E3/22MU
E3/222MU
E3/2222MU
E3/22GMU
E3/222GMU
E3/2222GMU

Energieverbruik
in KWh
500
700
750
700
950
1050

Besparing Besparing Besparing
Besparing na
in KWh
in %
in euro’s 10 jaar in euro’s
750
1200
1550
1300
1450
1500

60%
63%
63%
65%
60%
67%

€ 180,00
€ 270,00
€ 400,00
€ 290,00
€ 327,00
€ 340,00

€ 1.800,00
€ 2.700,00
€ 4.000,00
€ 2.900,00
€ 3.270,00
€ 3.400,00

* Berekeningen zijn gebaseerd op een KWh-prijs van euro 0,226 en testen onder praktische omstandigheden (ingebouwd en frequent
openen van deuren en aanvullen met ongekoelde flessen).
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Maxiglass flessenkoelingen (stekkerklaar)
De Maxiglass koelingen met glasdeuren zijn speciaal ontwikkeld
om gebottelde dranken goed te presenteren, op de perfecte
temperatuur te krijgen en dat te behouden.

Alle Maxiglass flessenkoelingen zijn stekkerklaar en leverbaar als hoog (180cm), laag (90cm)
of extra laag (84cm) model. Deze modellen zijn energiezuinige groene koelingen (Maxiglass
Noverta Premium) met een volume van maximaal 315 liter of 326 flesjes van 30cl. De hoge
modellen beschikken over een volume van maximaal 500 liter of 480 flesjes van 30cl.

Maxiglass Noverta Premium
Bespaar direct geld op uw stroomrekening
Bespaar tot wel 65% energiekosten per jaar per koeling
Millieuvriendelijk

Met Maxiglass Noverta Premium
beschikt u over maximale
presentatie tegen minimale
stroomkosten. De nieuwe
generatie Maxiglass
flessenkoelingen staat garant
voor een besparing op stroom
tot wel 65% op jaarbasis. Een
investering in deze groene
flessenkoelingen verdient u
terug, direct na het moment
van aanschaf. Een verbeterde
constructie in combinatie met
een natuurlijk koudemiddel
zorgt voor revolutionair zuinige
en groene prestaties.

Maximale presentatie
Voorzien van een natuurlijk

MG2/150LG

koudemiddel

Exterieur van antraciet plaatstaal
en voorzien van glasdeur met een
omlijsting van antraciet profiel,
linksdraaiend
MG2/250SD

Exterieur van antraciet
plaatstaal en voorzien van
2 schuifdeuren van glas met een
omlijsting van antraciet profiel

LG2/315GCS84

Exterieur van antraciet plaatstaal
en voorzien van 3 draaiende
glasdeuren met een omlijsting
van chroomstaal

Specificaties MG2
Afmetingen (B x D x H) *
Opslagcapaciteit (30cl flesjes)
Koelvermogen (Watt)
Opgenomen vermogen (Watt)

MG2/150

MG2/250

MG2/275

MG2/315

MG2/300

MG2/500

602 x 536 x 900/910 mm
144
262 W
135 W 1

900 x 536 x 900/910 mm
207
262 W
140 W 1

1200 x 536 x 900/910 mm
289
460 W
235 W 1

1350 x 536 x 900/910 mm
326
460 W
240 W 1

602 x 530 x 1800/1825 mm
310
515 W
245 W 1

900 x 530 x 1800/1825 mm
480
515 W
245 W 1

LG2/150

LG2/250

LG2/315

602 x 536 x 840/850 mm
144
262 W
135 W 1

900 x 536 x 840/850 mm
207
262 W
140 W 1

1350 x 536 x 840/850 mm
326
460 W
240 W 1

Specificaties LG2
Afmetingen (B x D x H) *
Opslagcapaciteit (30cl flesjes)
Koelvermogen (Watt)
Opgenomen vermogen (Watt)
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1

Condities: Te = - 5˚C | Tc = + 45˚C | omgevingstemperatuur = + 25˚C

* De vermelde dieptematen zijn afgestemd op de vereiste inbouwafmetingen.
Dit is inclusief eventuele electrische aansluiting op de achterzijde en
exclusief de handgreep op de voorzijde.

Maximale presentatie en minimaal stroomverbruik met
de Maxiglass Noverta Premium.

De Maxiglass modellen zijn volledig
verbeterd en gemoderniseerd. Een slank

MG2/500GCS

design gecombineerd met moderne

Exterieur van antraciet plaatstaal
en voorzien van 2 draaiende
glasdeuren met een omlijsting
van chroomstaal

technologie laat zien dat Maxiglass
koelingen niet alleen fraai zijn om de
inhoud te laten zien. Deze koelingen zijn
zeer zuinig in energieverbruik zonder
daarbij in te leveren op de koelprestaties.

MG2/300RG

Uw drankjes worden in een Maxiglass

Exterieur van antraciet plaatstaal
en voorzien van glasdeur met een
omlijsting van antraciet profiel,
rechtsdraaiend

zeer efficiënt teruggekoeld en dit ziet u
terug aan tevreden gasten én een lagere
energierekening!

Plateau
De koelingen zijn voorzien van
plateaus. Deze vlakke plateaus
zijn makkelijk schoon te houden
en zorgen voor een verbeterde
stabiliteit van de flessen.

Ventilator

Display

Efficiënte en energiezuinige
ventilator voor een optimale
en snelle verspreiding van
koude lucht.

Variabele temperatuurinstelling
zichtbaar op display. Stel de
temperatuur naar eigen wens
in. Spaar nog meer energie door
tijdens sluitingstijd de temperatuur
iets hoger in te stellen.

Handgreep
De antracietkleurige modellen met
draaiende deur zijn voorzien van een
stijlvolle en stevige kunststof handgreep,
die geplaatst is over de gehele hoogte
van de koeling.
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GM-Line Noverta Premium
GM-Line Noverta Premium flessenkoeling (stekkerklaar)
De nieuwe generatie GM-Line flessenkoelingen staat, door een
verbeterde constructie en de toepassing van milieuvriendelijk
koudemiddel, garant voor aanzienlijk lager stroomverbruik
vergeleken met voorgaande modellen**. Door het gebruik van
de GM-Line verlaagt u direct de bedrijfskosten en investeert u
ook nog eens milieuverantwoord.

GM2/2

Exterieur van antraciet
plaatstaal en voorzien
van 1 deur, standaard
linksdraaiend
(rechtsdraaiend
optioneel)

GM2/22

Exterieur van antraciet
plaatstaal en voorzien
van 2 deuren

Dé klassieker in de horeca

Jaarlijkse besparing met GM-Line Noverta Premium*

Vertrouwde en bewezen kwaliteit

Type
		

Direct geld besparen op stroom tot wel

Energieverbruik
in KWh

GM2/2
GM2/22
GM2/212MU

400 euro per jaar
Voorzien van een natuurlijk koudemiddel
Ook leverbaar met handig flessennest
Prima te combineren met

450
800
1.750

Besparing Besparing Besparing
Besparing na
in KWh
in %
in euro’s 10 jaar in euro’s
600
900
1.850

55
55
50

130
200
400

1.300
2.000
4.000

* Berekeningen zijn gebaseerd op een KWh-prijs van euro 0,226 en testen met GM-Line Noverta Premium koelingen en GM-Line koelingen
stekkerklaar onder praktische omstandigheden (ingebouwd en frequent openen van deuren en aanvullen met ongekoelde flessen).
** m.u.v. GM/212VS

Gamko fustenkoelingen

GM2/212MU

GM/212VS

Exterieur van antraciet
plaatstaal en voorzien van
2 deuren en een flessennest
in het midden

Exterieur van antraciet plaatstaal
en voorzien van 2 deuren en in
het midden een flessennest met
daaronder een gekoelde lade.
Werkt met behulp van separate
koelmachine (apart te bestellen)

Specificaties GM-Line
Afmetingen (B x D x H) *
Opslagcapaciteit (30cl flesjes)
Stekkerklaar of remote
Koelvermogen (Watt)
Opgenomen vermogen (Watt)
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GM2/2

GM2/22

GM/212VS

GM/212MU

602 x 594 x 840/870 mm
155
stekkerklaar
262 W
135 W 1

1110 x 594 x 840/870 mm
288
stekkerklaar
262 W
140 W 1

1670 x 594 x 840/870 mm
380
remote
451 W (remote unit)
-

1670 x 594 x 840/870 mm
332
stekkerklaar
515 W
360 W 1

1

Condities: Te = - 5˚C | Tc = + 45˚C

		 omgevingstemperatuur = + 25˚C
* De vermelde dieptematen zijn afgestemd op
de vereiste inbouwafmetingen. Dit is inclusief
eventuele electrische aansluiting op de achterzijde
en exclusief de handgreep op de voorzijde.

Lades voor GM2/212MU en GM/212VS
Vervang een of beide deuren door lades en er ontstaat
niet alleen een praktische, maar ook een strakke en
ergonomische baropstelling. Uw personeel kan (zonder
diep bukken) gemakkelijk bij de werkvoorraad en heeft een
goed overzicht van de beschikbare gekoelde flesjes.

De lades worden met zeer sterke telescopische geleiderails
in de koeling gemonteerd, deze kunnen wel 75 kg per lade
dragen. De lades zijn uitgevoerd met dezelfde robuuste
handgrepen als bij de deuren. Zo blijft het design strak en
passend voor iedere omgeving.

Voorbeeld zoals hierboven getoond: GM2/613MU

Opslagcapaciteit lades:
GM/3DA (2 ladeblok)

GM/6DA (3 lade blok)

opslag van 60 liter (fris) drank
Per lade 20 x 1,5 L fles (Ø88mm)
Per lade 25 x 1 L fles (Ø82mm)

opslag van ruim 200 “horeca flesjes” van 20cl
Per lade 49 x 30cl fles (Ø60 mm)
Per lade 68 x 20cl fles (Ø50mm)
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Fustenkoelingen
Algemene kenmerken

Gamko fustenkoelingen staan garant
voor optimale koelprestaties bij een
zeer laag energieverbruik.

Zeer korte inkoeltijd
Perfecte gelijkmatige temperatuur van de fusten onderling
Voorbereide doorvoer t.b.v. pythonleiding aan beide zijden mogelijk
Verkrijgbaar met machine links of rechts gepositioneerd
Zuinige LED-verlichting

FKG20/2

½-deurs fustenkoeling met koelmachine rechts
Opslag 2 x 20L fust

FK2-25/8R & FK2-25/8L

2-deurs fustenkoeling met
koelmachine links of rechts
Opslag 8 x 20L fust
FK2-25/4R & FK2-25/4L

1-deurs fustenkoeling met
koelmachine links of rechts
Opslag 4 x 20L fust

FK2-25/6R & FK2-25/6L

Jaarlijkse besparing met fustenkoelingen Noverta Premium*
Type
		

Energieverbruik
in KWh

Besparing
in KWh

Besparing
in %

650
700
950

850
900
700

56
57
43

FK2-25/4
FK2-25/6
FK2-25/8

1½-deurs fustenkoeling met
koelmachine links of rechts
Opslag 6 x 20L fust

Besparing
Besparing na
in euro’s 10 jaar in euro’s
190
210
160

1.900
2.100
1.600

* Berekeningen zijn gebaseerd op een KWh-prijs van euro 0,226 en testen met recent geproduceerde Gamko-koelingen
onder praktische omstandigheden (ingebouwd en frequent openen van deuren en aanvullen met ongekoelde fusten).
** m.u.v. FKG20/2

Specificaties FK2
Afmetingen (B x D x H) *
Opslagcapaciteit (30cl flesjes)
Koelvermogen (Watt)
Opgenomen vermogen (Watt)

1

FKG20/2

FK2-25/4

FK2-25/6

FK2-25/8

FKV12/MU

602 x 536 x 900/910
2 x 20L
262 W
190 W 1

880 x 567 x 860/880 mm
1 x 50L/ 4 x 20L
515 W
210 W 1

1110 x 567 x 860/880 mm
1 x 50L & 2 x 20L/ 6 x 20L
515 W
210 W 1

1350 x 567 x 860/880 mm
1 x 50L & 4 x 20L/ 8 x 20L
515 W
210 W 1

750 x 801 x 1930 mm
12 x 20L
515 W
240 W 1

Paneelbouw koelingen voor opslag & bijbehorende koelmachines
Al deze fustenkoelingen zijn door de
paneelconstructie uitermate schikt om bij nauwe
doorgang zeer goed te installeren, zodat u ze
ook in de kelder of andere moeilijk toegankelijke
ruimtes kunt gebruiken. De fustenvoorkoeler
wordt compleet (reeds voorzien van machine unit)
afgeleverd, de paneelbouw koeling wordt in losse
panelen geleverd en werkt in combinatie met een
koelmachine FK/MU of verdamper unit FK/VS. Een
van onze ervaren service technici kan deze bij u op
locatie vakkundig installeren.
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FK/6 + FK/MU

FKV12/MU

Condities: Te = - 5˚C | Tc = + 45˚C

		 omgevingstemperatuur = + 25˚C
* De vermelde dieptematen zijn afgestemd op de vereiste inbouwafmetingen.
Dit is inclusief eventuele electrische
aansluiting op de achterzijde en exclusief
de handgreep op de voorzijde.

Bierkoelers & koelwatertanks
Bij Gamko weten we al ruim een halve eeuw hoe we tapbier
snel op de perfecte temperatuur krijgen, behouden en overal uit
kunnen serveren. Met ons assortiment bierkoelingen, geplaatst
op een vaste plek of mobiel, serveert u bier altijd met de beste
smaakbeleving. Gamko produceert en levert bierkoelers als
staand en als liggend model en worden stekkerklaar met een
ingebouwde koelmachine uitgevoerd. Voor een opstelling met
separate koelmachine zijn koelwatertanks de oplossing.

Alle Gamko bierkoelers en koelwatertanks
werken met behulp van een open
waterbad en zijn geschikt voor
verschillende bierspiralen. De bierkoelers
zijn voorzien van een mechanische
thermostaat. De koelwatertanks worden
standaard uitgevoerd met elektronische
thermostaat. Leverbaar in verschillende
volumes, geschikt voor twee tot wel twaalf
soorten bier tegelijk en met een maximale
tapcapaciteit van ruim 530 liter per uur.

Zonder voorkoelen van fust snel de juiste biertemperatuur
Maximale tapcapaciteit af te stemmen op uw afzet
Bierkoelers leverbaar als staand en liggend model

BKG50/54

Bierkoeler met open
waterbad 54 liter

LK87I

Koelwatertank met open
waterbad 87 liter

LK280I

Koelwatertank met open
waterbad 280 liter
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Glazenvriezers
Hét perfecte plaatje voor uw bar
Onze nieuwe glazenvriezers zijn voorzien van een +stayclear
condensor, een inmiddels bekroond concept. Dit draagt bij aan
betrouwbare, gelijkmatige en energiezuinige koelprestaties. Met
een assortiment van verschillende afwerkingen sluiten onze
stijlvolle vriezers altijd naadloos aan bij uw barontwerp.

Stijlvolle vriezer voor aantrekkelijke presentatie
De perfecte plek om glazen, sterke drank en zelfs ijssculpturen te tonen
Geavanceerde technologie die condens en ijsafzetting op de glazen deur voorkomt
Past in ieder barontwerp, keuze uit verschillende afwerkingen
Gemakkelijk te onderhouden door zijn praktische ontwerp

GF/100RS

Exterieur van antraciet
plaatstaal en voorzien van
dichte deur, rechtsdraaiend

Met uw keuze voor een van onze glazen
vriezers weet u zeker dat u investeert
in een betrouwbaar en technisch
hoogstaand apparaat dat jaren meegaat.

GF/100RG

En belangrijker: uw gasten beleven hun

Exterieur van antraciet plaatstaal
en voorzien van glasdeur,
rechtsdraaiend

beste ijskoude drinkervaring!

GF/100RCS

Exterieur van antraciet
plaatstaal en voorzien van dichte
chroomstalen deur, rechtsdraaiend
GF/100RGCS

Exterieur van antraciet plaatstaal en
voorzien van glasdeur met omlijsting
van chroomstaal, rechtsdraaiend

Specificaties GF
Afmetingen (B x D x H) *
Opslagcapaciteit
Afwerking
Koelcapaciteit (Watt)
Opgenomen vermogen (Watt)
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GF/100RS

GF/100RG

GF/100RCS

GF/100RGCS

600 x 538 x 840/880 mm
50 glazen (ø88 mm)
antraciet
515 W
Dichte deur: 610 W 1

600 x 538 x 840/880 mm
50 glazen (ø88 mm)
antraciet
515 W
Glasdeur: 610 W 1

600 x 538 x 840/880 mm
50 glazen (ø88 mm)
chroomstaal
515 W
Dichte deur: 610 W 1

600 x 538 x 840/880 mm
50 glazen (ø88 mm)
chroomstaal
515 W
Glasdeur: 610 W 1

1

Condities: Te = - 5˚C | Tc = + 45˚C

		 omgevingstemperatuur = + 25˚C
* De vermelde dieptematen zijn afgestemd op
de vereiste inbouwafmetingen. Dit is inclusief
eventuele electrische aansluiting op de achterzijde
en exclusief de handgreep op de voorzijde.

Werkblad flessenkoelers & -vriezers
Gamko produceert en levert
handige koelers en vriezers
voor inbouw of plaatsing op
het werkblad van de bar.

Deze compacte bovenladers voor flessen, ook wel counter top coolers/freezers genoemd, zijn
stekkerklaar en ideaal voor het uitschenken van bijvoorbeeld gekoelde wijn, likeur of wodka
per glas op een constante temperatuur. Van bovenaf biedt de koeler een goed overzicht op de
flessen. Daardoor pakt u handig en snel dat wat u zoekt voor een vlotte uitgifte achter de bar.
Daarnaast is een in het werkblad verwerkte flessenkoeler een echte blikvanger.

Werkblad flessenkoelers & -vriezers
Compacte koeling voor flessen
Perfect voor in uw bar blad
Ideaal voor snelle uitgifte
Voor koelen of vriezen

VK10

VK10F

Werkblad flessenkoeler
geschikt voor inbouw en
opbouw (voorzien van
rubberen pootjes)

VK12R

Werkblad flessenvriezer
geschikt voor inbouw en
opbouw (voorzien van
rubberen pootjes)

Werkblad
flessenkoeler
geschikt voor inbouw

VK12F

Werkblad
flessenvriezer
geschikt voor inbouw

Specificaties VK
Afmetingen (B x D x H) *
Koelvermogen (Watt)
Opgenomen vermogen (Watt)
Temperatuur bereik

VK10

VK10F

VK12R

VK12F

510 x 423 x 253 mm
156 W
175 W
0 °C / +10 °C

510 x 423 x 253 mm
156 W
175 W
-15° C / 0° C

501 x 373 x 490 mm
156 W
170 W
0° C / +10° C

501 x 373 x 490 mm
156 W
170 W
-15 °C / 0 °C
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Service & Installatie
Onze monteurs zijn getraind
om professioneel de service
en installatie werkzaamheden
te verzorgen en/of om u te
voorzien van het beste advies
voor uw specifieke situatie.
Uiteraard hebben al onze monteurs het
verplichte F-gassencertificaat (voorheen
STEK), waarmee zij aantoonbaar

Gamko Services
Het kan zomaar gebeuren: uw zaak zal morgenavond vol zitten met gasten en prompt
valt er een koeling uit. Iets waar u natuurlijk totaal niet op zit te wachten en zeker nu niet.
Als drukke ondernemer hebt u op dat moment wel andere zaken aan het hoofd. Gamko
snapt dat u snel geholpen moet worden. Onze vakkundige monteurs staan dan ook 24/7
voor u klaar. Zowel binnen als buiten de garantieperiode. Zo houdt u niet alleen de drank
en uw producten koel ...maar ook het hoofd!
Bij Gamko kunt u zelf kiezen welk risico u wilt lopen of nog beter, wilt vermijden na de
garantieperiode. Een ding is zeker: met een Gamko monteur bent u in ieder geval altijd
verzekerd van een snelle en vakkundige reparatie.

kennis hebben van alle technische- en
milieuaspecten van het koeltechnische
vak. Het VCA-diploma en het

Gamko Onderhoud
Koelingen presteren beter en zuiniger met goed onderhoud. Uiteraard kunt u dat zelf

veiligheidsmanagement systeem van Gamko

proberen maar u kunt het ook uit handen geven aan Gamko. Onze monteur maakt eens

verzekeren, dat elke monteur werkt volgens

per jaar met u een afspraak voor preventief onderhoud. De kans op storingen aan uw

de veiligheidsvoorschriften.

koelingen wordt zo geminimaliseerd. Daarnaast gebruiken uw koelingen minder stroom
door goed onderhoud.

Meer dan 300 jaar ervaring in het veld om
de producten optimaal te installeren , te
onderhouden en daar waar nodig snel en
correct een storing te verhelpen.

Bij storing:

ga naar de website
www.gamko.nl of
bel direct 076 - 508 7500
24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar.
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Gamko Financieringsplan
Minimale maandlasten, maximale opbrengst.
Heeft u plannen om een complete bar of keuken in te
richten of te renoveren? Wanneer u kiest voor een van de
koeltechnische oplossingen van Gamko en/of Foster dan
kunt u ook bij ons terecht voor uw financiering. Gamko en
Foster zijn zelfstandige merken binnen moederorganisatie
ITW (Illinois Tool Works), maar werken nauw samen op het
gebied van professionele koeltechnische oplossingen,
installatie en service

Uw koeling betalen
in 12 maanden
tegen 0,0% rente!
We kunnen ons namelijk voorstellen dat u meer kosten heeft die u direct moet
afrekenen. Dat komt u soms nét minder goed uit. Met het Gamko Financieringsplan
kunt u de initiële aanschafwaarde van uw nieuwe koeling(en) spreiden over maar
liefst 12 maanden. Kiest u voor energiezuinige koelingen en u begint direct met
besparen op de energierekening. Tel uit uw maandelijkse voordeel!
Na betaling van de laatste termijn bent u eigenaar van de koeling(en) en kunt u
door de lange levensduur járenlang onbezorgd koelen op het hoogste niveau.

Profiteer direct van
de vele voordelen:
Aanschaf via uw vertrouwde
Gamko Sales Partner
Eenvoudige procedure
Gemak van gespreid betalen:
directe investering niet nodig
Direct beginnen met besparen
op energiekosten
Inclusief jaarlijks
preventief onderhoud

Vanaf de aanschaf onderhouden deskundige Gamko-monteurs uw koelingen
preventief. Professioneel onderhoud zorgt voor nog meer energiebesparing
en verlaagt de kans op storingen tot een absoluut minimum. Continuïteit
gegarandeerd en dat is wat u wilt. Zo houdt u focus op uw bedrijfsvoering.

Profiteer direct van de vele voordelen:
Aanschaf via uw vertrouwde Gamko Sales Partner
Eenvoudige procedure
Gemak van gespreid betalen: directe investering niet nodig
Direct beginnen met besparen op energiekosten
Inclusief jaarlijks preventief onderhoud

23

Uw Gamko koeling
betalen in 12 maanden
tegen 0,0% rente!
Heeft u plannen om een nieuwe koeling aan te schaffen of een complete bar in te richten?
Wanneer u kiest voor Gamko apparatuur dan kunt u gebruik maken van het Financieringsplan.
Vraag bij uw Gamko Sales Partner naar de voorwaarden.

Bij verkoop van
3 extra flesjes*
per dag, kost deze
koeling u helemaal niets.

Wist u dat...
u in deze Gamko E3 flessenkoeling drie volle
kratten met flessen méér kunt koelen dan bij
vergelijkbare modellen in de markt?
de E3 modellen zo energiezuinig zijn, dat u direct
tot nog eens € 400 op jaarbasis kunt besparen via
uw energierekening**?
uw Gamko Sales Partner u alles kan vertellen over het
assortiment drankenkoelingen en de mogelijkheden?

Berekeningen:
* De berekening is gebaseerd op de brutoprijs van een E3/222GMU en een
gemiddelde consumptieprijs van € 3,00 (in een mix van verschillende dranken).
** Berekeningen zijn gebaseerd op een KWh-prijs van euro 0,226 en testen met
voorgaande modellen onder praktische omstandigheden (ingebouwd en
frequent openen van deuren en aanvullen met ongekoelde flessen).

Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 01/2018
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