Gamko prijslijst
januari 2019

INHOUDSOPGAVE
FLEXBAR modulair barsysteem ............................................................................................................................................................................................................................................................ 3
Maxiglass flessenkoelingen ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 9
E3 flessenkoelingen stekkerklaar .................................................................................................................................................................................................................................................. 12
E3 flessenkoelingen split en laden ............................................................................................................................................................................................................................................... 13
GM-Line flessenkoelingen stekkerklaar ................................................................................................................................................................................................................................. 14
GM-Line flessenkoelingen split en laden .............................................................................................................................................................................................................................. 14
Flessenkoelers en -vriezers . ................................................................................................................................................................................................................................................................... 15
Fustenkoelingen stekkerklaar ........................................................................................................................................................................................................................................................... 16
Paneelbouw fustenkoelingen & fustenvoorkoeler .................................................................................................................................................................................................... 17
Biertap-installaties & tapzuilen en toebehoren ............................................................................................................................................................................................................ 17
Bierkoelers & koelwatertanks ............................................................................................................................................................................................................................................................. 18
Afvalkoelers............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19
Bar Design.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20
Koelmachines t.b.v. splitopstellingen ....................................................................................................................................................................................................................................... 21
Koel- en vriescellen ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21
RVS werkbladen ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22
IJsblokjesmachines ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23
Onderdelen webshop .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24
Onderhoud Gamko & Foster . ............................................................................................................................................................................................................................................................... 25
Leveringsvoorwaarden .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 27

Levering
De leveringsconditie van onze producten is “af magazijn”.
De transportkosten zijn niet in de productprijs inbegrepen. Gamko biedt
de aflevering en eventuele plaatsing graag als optionele dienst aan.
Tarief voor afleveren of leveren incl. plaatsen in Nederland
(excl. Waddeneilanden) 2019.
Aantal

Afleveren

leveren incl. plaatsing

1 koeler

€ 47,50

€ 70,50

2 koelers

€ 79,00

€ 106,50

3 koelers

€ 106,50

€ 146,50

4 koelers

€ 131,00

€ 179,50

5 koelers

€ 153,00

€ 205,00

Grotere aantallen, E3 4 deurs en Flexbar hebben een afwijkend tarief (op aanvraag).

Accessoires
Accessoires worden tesamen met het hoofdproduct besteld en aan de
bestelling toegevoegd. Deze worden tegelijk bij u afgeleverd.
Levertijd
In overleg, na schriftelijke opdracht.
Garantie bij nieuwlevering
Een jaar op koeltechnische onderdelen, arbeid en voorrijden bij nieuw
plaatsing. De garantie bij reparatie bedraagt een jaar op koeltechnische
onderdelen en 6 maanden op arbeid en voorrijden. Indien niet door
Gamko (of door Gamko geautoriseerde personen) wordt geïnstalleerd,
vervalt de garantie op arbeid en voorrijden.
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INHOUDSOPGAVE

Wettelijke Recycling Bijdrage (WRB)
Producenten en importeurs hebben van professionele electronische
apparatuur de opdracht om afgedankte apparaten in te zamelen en
te verwerken. De kosten van het inzamelen en verwerken (exclusief
afkoppelen en transport naar Gamko) worden gefinancierd middels de
recyclingbijdrage. De wettelijke recycling bijdrage wordt volledig door
Gamko afgedragen aan het uitvoeringsorgaan voor bovengenoemde
opdracht. De tarieven vindt u in de van toepassing zijnde product tabellen
in deze prijslijst.
Productprijzen
Prijzen zijn in euro’s per stuk, exclusief transport, exclusief wettelijke
recycling bijdrage, exclusief BTW en geldig tot 31/12/2019. In de prijs van
Flexbar, paneelbouw fustenkoelingen, afvalkoelers en koelmachines t.b.v.
splitopstellingen is de koeltechnische installatie door Gamko (geautoriseerde)
service organisatie op locatie inbegrepen. Aan informatie zoals getoond in
deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoudswijzigingen,
technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.
Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de N.V.K.L.
van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank
te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 onder nr. 25/2015, welke staan
vermeld op onze website www.gamko.nl
Al onze producten voldoen aan klimaatklasse N. Dit betekent, dat ze optimaal
functioneren tot een omgevingstemperatuur van maximaal 32° C.
De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn afgestemd op de vereiste
inbouwafmetingen. Dit is inclusief eventuele elektrische aansluiting op de
achterzijde en exclusief de handgreep op de voorzijde.

FLEXBAR
Koelmachines & verdampers
Koelmachines en verdampers zijn het hart van een FLEXBAR-opstelling.
Hieraan worden de te koelen segmenten gekoppeld. Om verlichting en/
of sloten centraal te kunnen laten functioneren is de juiste elektronische
aansturing noodzakelijk.

Algemene kenmerken:
Elektronische thermostaat met display - Koelvermogen: 536W (optimaal)
- koelmachine: automatische ontdooiing/verdamping lekwater ook leverbaar met koffie-uitkloplade - Eenvoudig in onderhoud
(servicevriendelijk) - Voorbereid op doorvoer pythonleiding - Van
binnenuit in hoogte verstelbare poten. Temperatuurrange: +2 ˚C / +18 ˚C.

aansturing

aansturing

aansturing

KOELMACHINES
Machine Unit antraciet

Art. nr.

Opgenomen vermogen

Koudemiddel

Breedte

WRB

basis uitvoering (excl. LED/slot)
met witte EQUAL-LED verlichting
met gekleurde EQUAL-LED verlichting
met slotsysteem
met slotsysteem & witte EQUAL-LED
met slotsysteem & gekleurde EQUAL-LED

XHC/MU
XHC/MU-G
XHC/MU-GC
XHC/MU-K
XHC/MU-G-K
XHC/MU-GC-K

320 W
370 W
370 W
390 W
440 W
440 W

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

41 cm
41 cm
41 cm
41 cm
41 cm
41 cm

€4
€4
€4
€4
€4
€4

Machine Unit RVS antifingerprint

Art. nr.

Opgenomen vermogen

Koudemiddel

Breedte

WRB

basis uitvoering (excl. LED/slot)
met witte EQUAL-LED verlichting
met gekleurde EQUAL-LED verlichting
met slotsysteem
met slotsysteem & witte EQUAL-LED
met slotsysteem & gekleurde EQUAL-LED

XHC/MUS
XHC/MUS-G
XHC/MUS-GC
XHC/MUS-K
XHC/MUS-G-K
XHC/MUS-GC-K

320 W
370 W
370 W
390 W
440 W
440 W

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

41 cm
41 cm
41 cm
41 cm
41 cm
41 cm

€4
€4
€4
€4
€4
€4

Machine Unit flessennest

Art. nr.

Opgenomen vermogen

Koudemiddel

Breedte

WRB

basis uitvoering (excl. LED/slot)
met witte EQUAL-LED verlichting
met gekleurde EQUAL-LED verlichting
met slotsysteem
met slotsysteem & witte EQUAL-LED
met slotsysteem & gekleurde EQUAL-LED

XHC/1HB
XHC/1HB-G
XHC/1HB-GC
XHC/1HB-K
XHC/1HB-G-K
XHC/1HB-GC-K

320 W
370 W
370 W
390 W
440 W
440 W

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

54 cm
54 cm
54 cm
54 cm
54 cm
54 cm

€6
€6
€6
€6
€6
€6

Verdampersegment antraciet*

Art. nr.

Opgenomen vermogen

Breedte

WRB

basis uitvoering (excl. LED/slot)
met witte EQUAL-LED verlichting
met gekleurde EQUAL-LED verlichting
met slotsysteem
met slotsysteem & witte EQUAL-LED
met slotsysteem & gekleurde EQUAL-LED

X/VS20
X/VS20-G
X/VS20-GC
X/VS20-K
X/VS20-G-K
X/VS20-GC-K

70 W
120 W
120 W
140 W
190 W
190 W

20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm

€4
€4
€4
€4
€4
€4

Prijs
€1.894
€2.221
€2.928
€2.277
€2.569
€3.273

XHC/MU

Prijs
€2.154
€2.481
€3.335
€2.519
€2.812
€3.515

Anti fingerprint

XHC/MUS

Prijs
€2.375
€2.702
€3.409
€2.758
€3.050
€3.754

XHC/1HB

aansturing

VERDAMPERS
Prijs
€1.322
€1.649
€2.356
€1.705
€1.997
€2.699

X/VS20

aansturing

De verdampers zijn standaard uitgevoerd met ventiel voor koudemiddel R134a.
Bij een Flexbar met verdamper is een separaat opgestelde machine noodzakelijk, zie pagina 21. Andere koudemiddelen op aanvraag.
Verdampersegment RVS antifingerprint*

Art. nr.

Opgenomen vermogen

Breedte

WRB

basis uitvoering (excl. LED/slot)
met witte EQUAL-LED verlichting
met gekleurde EQUAL-LED verlichting
met slotsysteem
met slotsysteem & witte EQUAL-LED
met slotsysteem & gekleurde EQUAL-LED

X/VSS20
X/VSS20-G
X/VSS20-GC
X/VSS20-K
X/VSS20-G-K
X/VSS20-GC-K

70 W
120 W
120 W
140 W
190 W
190 W

20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm

€4
€4
€4
€4
€4
€4

Prijs
€1.467
€1.794
€2.501
€1.798
€2.142
€2.846

Anti fingerprint

X/VSS20

* Bij toepassing van verdampersegment is condenswaterafvoer noodzakelijk.
Diepte en hoogte standaard per segment: 589 x 840-860/880 mm.

FLEXBAR
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FLEXBAR SEGMENTEN
Gekoelde segmenten met antraciet of glazen front
Gekoelde segmenten met een antraciet front zijn leverbaar in
zeven indelingen en in twee breedtematen: 41 cm en 54 cm breed.
Gekoelde segmenten met een glazen front zijn leverbaar in
vier indelingen en in twee breedtematen: 41 cm en 54 cm breed.

Algemene kenmerken:
Koelt alleen in combinatie met koelmachine/verdampersegment (pag. 3) Standaard 2 verstelbare plateaus bij segment voorzien van deur Van binnenuit in hoogte verstelbare poten - Optie: centraal elektronisch
slotsysteem (CELS).
Bij glasdeur: - Standaard uitgevoerd met energiezuinige witte EQUAL-LED
verlichting: 1 voor elke lade en 2 per deur (excl. aansturing) - Antraciet
kleurige omlijsting - Veiligheidsglas - Optie: gekleurde EQUAL-LED verlichting.

ANTRACIET FRONT
Indeling segment

Breedte

Opslagcapaciteit*

Max. hoogte fles per lade

Art. nr.

deur linksdraaiend
deur linksdraaiend
deur rechtsdraaiend
deur rechtsdraaiend
2 x 1/2 lade
2 x 1/2 lade
flessennest & 1/2 lade
flessennest & 1/2 lade
5/12 lade & 7/12 lade
5/12 lade & 7/12 lade
3 x 1/3 lade
3 x 1/3 lade
flessennest & 2 x 1/3 lade
flessennest & 2 x 1/3 lade
1/3 lade & 2/3 lade
1/3 lade & 2/3 lade

54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm

189 x 30 cl / 58 x 1-1,5 L
147 x 30 cl / 40 x 1-1,5 L
189 x 30 cl / 58 x 1-1,5 L
147 x 30 cl / 40 x 1-1,5 L
98 x 30 cl / 40 x 1-1,5 L
68 x 30 cl / 30 x 1-1,5 L
49 x 30 cl & 8 x 1-1,5 L / 28 x 1-1,5 L
34 x 30 cl & 6 x 1-1,5 L / 21 x 1-1,5 L
98 x 30 cl /40 x 1-1,5 L
68 x 30 cl / 30 x 1-1,5 L
147 x 30 cl
102 x 30 cl
98 x 30 cl & 4 x 1-1,5 L
68 x 30 cl & 3 x 1-1,5 L
98 x 30 cl / 49 x 30 cl & 20 x 1-1,5 L
68 x 30 cl / 34 x 30 cl & 15 x 1-1,5 L

max. 350 mm & max. 350 mm
max. 350 mm & max. 350 mm
max. 350 mm
max. 350 mm
max. 287 mm & max. 410 mm
max. 287 mm & max. 410 mm
max. 216 mm & max. 216 mm & max. 216 mm
max. 216 mm & max. 216 mm & max. 216 mm
max. 216 mm & max. 216 mm
max. 216 mm & max. 216 mm
max. 216 mm & max. 484 mm
max. 216 mm & max. 484 mm

X/2LA54
X/2LA41
X/2RA54
X/2RA41
X/3DA54
X/3DA41
X/3DHBA54
X/3DHBA41
X/5DA54
X/5DA41
X/6DA54
X/6DA41
X/6DHBA54
X/6DHBA41
X/7DA54
X/7DA41

Prijs
€596
€587
€596
€587
€888
€882
€1.372
€1.308
€909
€888
€1.101
€1.092
€1.411
€1.374
€924
€888

Art. nr. met slot
X/2LA54K
X/2LA41K
X/2RA54K
X/2RA41K
X/3DA54K
X/3DA41K
X/3DHBA54K
X/3DHBA41K
X/5DA54K
X/5DA41K
X/6DA54K
X/6DA41K
X/6DHBA54K
X/6DHBA41K
X/7DA54K
X/7DA41K

Prijs
€751
€736
€751
€736
€1.033
€1.025
€1.516
€1.452
€1.054
€1.033
€1.246
€1.234
€1.556
€1.518
€1.069
€1.032

* Fles 30cl is Ø 60mm, fles 1-1,5 L is Ø 88mm. De opslagcapaciteit is ook afhankelijk van hoogte fles.
Bij het inbouwen: bij de totale breedte 10 mm optellen. Diepte en hoogte standaard per segment: 589 x 840 - 860/880 mm.
De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.

X/2LA54

X/3DA54

X/3DHBA54

X/5DA54

X/6DA54

X/6DHBA54

X/7DA54

ANTRACIET GLAZEN FRONT
Indeling segment

Breedte

Art. nr.
witte EQUAL-LED

deur linksdraaiend
deur linksdraaiend
deur rechtsdraaiend
deur rechtsdraaiend
2 x ½ lade
2 x ½ lade
5/12 lade & 7/12 lade
5/12 lade & 7/12 lade
3 x 1/3 lade
3 x 1/3 lade

54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm

X/2LG54
X/2LG41
X/2RG54
X/2RG41
X/3DG54
X/3DG41
X/5DG54
X/5DG41
X/6DG54
X/6DG41

Prijs
€829
€814
€829
€814
€1.357
€1.340
€1.386
€1.345
€1.770
€1.741

Art. nr.
gekleurde EQUAL-LED
X/2LGC54
X/2LGC41
X/2RGC54
X/2RGC41
X/3DGC54
X/3DGC41
X/5DGC54
X/5DGC41
X/6DGC54
X/6DGC41

Prijs

Art. nr.
witte EQUAL-LED en slot

€902
€887
€902
€887
€1.430
€1.413
€1.460
€1.422
€1.877
€1.850

X/2LG54K
X/2LG41K
X/2RG54K
X/2RG41K
X/3DG54K
X/3DG41K
X/5DG54K
X/5DG41K
X/6DG54K
X/6DG41K

Prijs
€982
€963
€982
€963
€1.504
€1.484
€1.552
€1.489
€1.913
€1.885

Art. nr.
gekleurde EQUAL-LED en slot
X/2LGC54K
X/2LGC41K
X/2RGC54K
X/2RGC41K
X/3DGC54K
X/3DGC41K
X/5DGC54K
X/5DGC41K
X/6DGC54K
X/6DGC41K

Prijs
€1.054
€1.035
€1.054
€1.035
€1.574
€1.558
€1.604
€1.564
€2.022
€1.996

Bij het inbouwen: bij de totale breedte 10 mm optellen. Diepte en hoogte standaard per segment: 589 x 840 - 860/880 mm.
De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.

X/2LG54
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FLEXBAR

X/3DG54

X/5DG54

X/6DG54

Let op: niet vergeten om bij een Flexbar configuratie geen eindpanelen toe te voegen (pag. 5).

FLEXBAR SEGMENTEN
Gekoelde segmenten met RVS front
Gekoelde segmenten met een RVS front anti fingerprint zijn leverbaar in
vijf indelingen en in twee breedtematen: 41 cm en 54 cm breed.

Leverbaar met deuren en laden - Fronten zijn naadloos (hygiëne) en
met anti fingerprint coating (makkelijk op te poetsen) - Standaard 2
verstelbare plateaus per segment voorzien van deur - Van binnenuit in
hoogte verstelbare poten - Optie: centraal elektronisch slotsysteem (CELS).

Algemene kenmerken:
Hygiënisch, makkelijk te onderhouden en schoon te houden - Koelt alleen
in combinatie met koelmachine/verdampersegment (pag.3) -

Bij glasdeur: - Standaard uitgevoerd met energiezuinige witte EQUAL-LED
verlichting: 1 voor elke lade en 2 per deur (excl. aansturing) - Antraciete of RVS
kleurige omlijsting - Veiligheidsglas - Optie: gekleurde EQUAL-LED verlichting.

RVS FRONT
Indeling segment

Breedte

Art. nr. RVS

deur linksdraaiend
deur linksdraaiend
deur rechtsdraaiend
deur rechtsdraaiend
2 x 1/2 lade
2 x 1/2 lade
5/12 lade & 7/12 lade
5/12 lade & 7/12 lade
3 x 1/3 lade
3 x 1/3 lade
1/3 lade & 2/3 lade
1/3 lade & 2/3 lade

54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm

X/2LS54
X/2LS41
X/2RS54
X/2RS41
X/3DS54
X/3DS41
X/5DS54
X/5DS41
X/6DS54
X/6DS41
X/7DS54
X/7DS41

Prijs
€806
€740
€806
€740
€1.083
€1.005
€1.038
€997
€1.269
€1.230
€1.024
€999

Art. nr. met slot RVS

Prijs

X/2LS54K
X/2LS41K
X/2RS54K
X/2RS41K
X/3DS54K
X/3DS41K
X/5DS54K
X/5DS41K
X/6DS54K
X/6DS41K
X/7DS54K
X/7DS41K

€957
€887
€957
€887
€1.227
€1.151
€1.182
€1.142
€1.414
€1.375
€1.166
€1.146

Bij het inbouwen: bij de totale breedte 10 mm optellen. Diepte en hoogte standaard per segment: 589 x 840 - 860/880 mm.
De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.
Indeling segment
glas

Breedte

Art. nr.
witte EQUAL-LED

deur linksdraaiend
deur linksdraaiend
deur rechtsdraaiend
deur rechtsdraaiend

54 cm
41 cm
54 cm
41 cm

X/2LSG54
X/2LSG41
X/2RSG54
X/2RSG41

Prijs

Art. nr.
gekleurde EQUAL-LED

€1.098
€1.032
€1.098
€1.032

X/2LSGC54
X/2LSGC41
X/2RSGC54
X/2RSGC41

Prijs
€1.171
€1.105
€1.171
€1.105

Art. nr.
witte EQUAL-LED en slot
X/2LSG54K
X/2LSG41K
X/2RSG54K
X/2RSG41K

Prijs
€1.251
€1.185
€1.251
€1.185

Art. nr.
gekleurde EQUAL-LED en slot
X/2LSGC54K
X/2LSGC41K
X/2RSGC54K
X/2RSGC41K

Prijs
€1.323
€1.257
€1.323
€1.257

Anti fingerprint

X/2RS

X/2RSG

X/3DS

X/5DS

X/6DS

Eindpanelen
Ten behoeve van de isolatie en afwerking van uw Flexbar zijn eindpanelen
altijd noodzakelijk, ook bij inbouw. Een gekoelde opstelling begint en
eindigt zodoende standaard met een 4 cm dik geïsoleerd eindpaneel.
Mocht er onvoldoende ruimte zijn, dan kan bij uitzondering ook volstaan
worden met een 2 cm dik geïsoleerd eindpaneel. Eindpanelen zijn
leverbaar in 2 uitvoeringen: antraciet en RVS.

X/7DS
Tussenpanelen
Deze panelen worden gebruikt tussen de segmenten aan de binnenkant
van de Flexbar. Een geïsoleerd paneel wordt gebruikt om gekoelde en
ongekoelde segmenten van elkaar te scheiden. Een niet-geïsoleerd
paneel kan worden gebruikt om 2 segmenten te scheiden om hygiënische
redenen of bijv. ter afwerking aan de binnenzijde van de bar mét behoud
van de temperatuur.
Het tussenpaneel “X/TP2TEMP” wordt ingezet om een andere hogere
temperatuurzone te creëren voor wijn of speciaal bier.
Te plaatsen tussen 2 deursegmenten.

EIND- EN TUSSENPANELEN
Soort paneel

Breedte

Kleur

Art. nr.

eindpaneel voor gekoelde segmenten
eindpaneel voor gekoelde segmenten
eindpaneel voor gekoelde segmenten
eindpaneel voor gekoelde segmenten
eindpaneel voor ongekoelde segmenten, 2x
tussenpaneel geïsoleerd, 2 cm breed
tussenpaneel niet-geïsoleerd
tussenpaneel voor creëren hogere temperatuurzone uiterst links
tussenpaneel voor creëren hogere temperatuurzone uiterst rechts

4 cm (2x)
4 cm (2x)
2 cm (2x)
2 cm (2x)
0 cm
2 cm
0 cm
0 cm
0 cm

antraciet
RVS
antraciet
RVS
antraciet
zilvergrijs
chroomstaal
zilvergrijs
zilvergrijs

X/EPA04 (set)
X/EPC04 (set)
X/EPA02 (set)
X/EPC02 (set)
X/EPA00 (set)
X/TP02
X/TPC00
X/TP2TEMP-L
X/TP2TEMP-R

Prijs
€165
€198
€194
€227
€39
€99
€56
€424
€424

X/TP2TEMP
FLEXBAR
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FLEXBAR
Ongekoelde segmenten
Maak de FLEXBAR compleet met ongekoelde segmenten. Ideaal voor het
uit het zicht opbergen van bijvoorbeeld afvalbakken en spoelrekken.

Algemene kenmerken:
Leverbaar met en zonder front en met lades - In twee uitvoeringen:
antraciet of RVS - In hoogte verstelbare poten.

ONGEKOELDE EN VERWARMDE SEGMENTEN
Indeling segment

Breedte

Kleur

Art. nr.

open front met 2 plateaus
open front met 2 plateaus
open front met 3 laden voor spoelrekken 400 x 400 mm & 500 x 500 mm
1/1 lade
1/1 lade
1/1 lade
1/1 lade
segment 2 x 1/3 lade en koffie uitkloplade
segment 1 x 2/3 lade en koffie uitkloplade
ladesegment incl. verwarmingskit (bijv. voor koffiekopjes)
ladesegment incl. verwarmingskit (bijv. voor koffiekopjes)

54 cm
41 cm
54 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
41 cm
41 cm
41 cm
41 cm

antraciet
antraciet
antraciet
antraciet
antraciet
RVS
RVS
antraciet
antraciet
RVS
antraciet

X/OS54
X/OS41
X/OSDISH50
X/2DA54
X/2DA41
X/2DS54
X/2DS41
X/6DMA41
X/7DMA41
X/6DS41-HEAT
X/6DA41-HEAT

Prijs
€447
€435
€861
€716
€699
€932
€859
€1.225
€1.036
€1.966
€1.827

Bij het inbouwen: bij de totale breedte 10 mm optellen. Diepte en hoogte standaard per segment: 589 x 840 - 860/880 mm.
De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.

X/OS

X/OSDISH50

X/2DA

X/2DS

X/6DMA41

X/7DMA41

X/6DA41-HEAT

Accessoires voor een cocktailbar
Gamko produceert en levert ook een reeks professionele RVS accessoires om van een bar een professionele cocktailbar te maken.

COCKTAIL ACCESSOIRES
FLEXBAR Cocktail accessoires

Art. nr.

geïsoleerde bak voor ijs of flessen, inbouw met afvoer, 54-segment
geïsoleerde bak voor ijs of flessen, inbouw met afvoer, 41-segment
speed rail enkel 54-segment
speed rail enkel 41-segment
speed rail dubbel 54-segment t.b.v. 6 x 1L fles Ø 88mm
speed rail dubbel 41-segment t.b.v. 6 x 1L fles Ø 88mm
XL speed rail 54-segment
XL speed rail 41-segment
bakverdeler voor X/ACIICE
schuifdeksel voor X/ACIICE54
schuifdeksel voor X/ACIICE41
flessenrek voor X/ACIICE54
flessenrek voor X/ACIICE41
rek voor gastro 1/6 bakjes (incl.)

X/ACIICE54
X/ACIICE41
X/ACSP54
X/ACSP41
X/ACSP108
X/ACSP82
X/ACSPXL54
X/ACSPXL41
X/ACBD
X/ACST54
X/ACST41
X/ACBB54
X/ACBB41
X/ACTRAY

X/ACSP54 - X/ACSP41
X/ACIICE54 - X/ACIICE41 X/ACST54 - X/ACST41
X/ASCP108 - X/ASCP82
X/ASCPXL54 - X/ASCPXL41
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FLEXBAR

X/ACBB54 - X/ACBB41

Prijs
€900
€913
€275
€253
€363
€320
€304
€274
€81
€228
€181
€62
€52
€151

X/ACTRAY

FLEXBAR
Overige FLEXBAR accessoires

Art. nr.

plateau 54-segment
plateau 41-segment
draadrooster 54-segment
draadrooster 41-segment
draadrooster voor separate vriezer
plateaudragers (4 stuks per plateau noodzakelijk)
opstaande rand plateau (aan zijkanten)
ladeverdeler (verdelen de laden in diepte)
ladeverdeler 54-segment (verdelen de lade in de breedte)
ladeverdeler 41-segment (verdelen de lade in de breedte)
bodemversteviging fust 54-segment
bodemversteviging fust 41-segment

230166A08
230169A08
X/ACCK54
X/ACCK41
004010405
013010001
X/ACSB
X/ACDD
X/ACDD54
X/ACDD41
X/ACKR54
X/ACKR41

FLEXBAR afvalbakken ongekoelde segmenten

Art. nr.

1 RVS afvalbak van (B x D x H) 400 x 410 x420 mm/69 liter
1 RVS afvalbak van (B x D x H) 400 x 410 x 690 mm/ 113 liter
1 RVS afvalbak van (B x D x H) 270 x 410 x 420 mm/46 liter
1 RVS afvalbak van (B x D x H) 270 x 410 x 690 mm/76 liter

X/ACWB54M
X/ACWB54XL
X/ACWB41M
X/ACWB41XL

Prijs
€21
€25
€47
€39
€36
€0,30
€11
€17
€13
€13
€58
€60
Prijs
€147
€160
€137
€148

Afvalbakken gebruikt u in een 2D of 7D segment (pag. 6).

Separate vriezer (stand-alone)
Een FLEXBAR-opstelling kan worden uitgebreid met een separate vriezer.
Met deze stand-alone vriezer beschikt u binnen de baropstelling op een
eenvoudige wijze over een vriezer voor uw glazen of sterke dranken.

Algemene kenmerken:
Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig) - Vriezen met links- of
rechtsdraaiende deur - Leverbaar met glazen front en met antraciet front Standaard voorzien van slot - Elektronische thermostaat met display Opslagcapaciteit: 144 glazen Ø 50 mm - Opgenomen vermogen 610 W Ontdooiing / condenswater: automatisch / elektrische verdamping.
Temperatuurrange: -14˚ C/- 10˚ C.

FLEXBAR GLAZENVRIEZER
Art. nr.

Koudemiddel

Uitvoering

Afmetingen BxDxH

WRB

Prijs

XF/100LS
XF/100RS
XF/100LG
XF/100RG
XF/100LGC*
XF/100RGC*

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

vriezer met antraciet front, witte verlichting, links draaiend
vriezer met antraciet front, witte verlichting, rechts draaiend
vriezer met glazen front, witte verlichting, links draaiend
vriezer met glazen front, witte verlichting, rechts draaiend
vriezer met glazen front, gekleurde EQUAL-LED verlichting, links draaiend
vriezer met glazen front, gekleurde EQUAL-LED verlichting, rechts draaiend

600 x 538 x 840/880 mm
600 x 538 x 840/880 mm
600 x 538 x 840/880 mm
600 x 538 x 840/880 mm
600 x 538 x 840/880 mm
600 x 538 x 840/880 mm

€6
€6
€6
€6
€6
€6

€2.056
€2.056
€2.415
€2.415
€2.626
€2.626

* Voor aansturing van verlichting bij glasdeuren dient deze te worden aangesloten op de trafobox van de Flexbar opstelling.
De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.

XF/100S

XF/100G

Mogelijkheden gekleurde LED verlichting

FLEXBAR
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FLEXBAR DESIGN
FLEXBAR EQUIP
Customize de look van uw Flexbar. Laat uw Flexbar uitvoeren
met strakke naadloze fronten die over het geheel te bekleden
zijn door uw interieur stylist. De fronten zijn uitgevoerd met
ingebouwde handgreep. De constructie is ook voorbereid voor
het stevig kunnen monteren van uw eigen handgreep. Met de
Flexbar Equip kunt u een unieke bar creëren in de uitstraling
die ú wilt.

X/VSQ20

X/MUQ

X/6DQ

X/3DQ

X/2Q

X/2GQ

Uitvoering af-fabriek

Deur segmenten

Breedte

Opslagcapaciteit

Art. nr. dichte deur

deur linksdraaiend
deur linksdraaiend
deur rechtsdraaiend
deur rechtsdraaiend

54 cm
41 cm
54 cm
41 cm

189 x 30cl / 58 x 1-1.5 L
147 x 30cl / 40 x 1-1.5 L
189 x 30cl / 58 x 1-1.5 L
147 x 30cl / 40 x 1-1.5 L

X/2LQ54
X/2LQ41
X/2RQ54
X/2RQ41

Lade segmenten

Breedte

Opslagcapaciteit

Art. nr. dichte deur

1 x 1 lade
1 x 1 lade
2 x 1/2 lade
2 x 1/2 lade
3 x 1/3 lade
3 x 1/3 lade

54 cm
41 cm
54 cm
41 cm
54 cm
41 cm

t.b.v. afvalbak
t.b.v. afvalbak
98 x 30cl / 40 x 1-1.5 L
68 x 30cl / 30 x 1-1.5 L
98 x 30cl & 4 x 1-1.5 L
98 x 30cl & 4 x 1-1.5 L

X/2DQ54
X/2DQ41
X/3DQ54
X/3DQ41
X/6DQ54
X/6DQ41

Overige segmenten

Breedte

Art. nr. dichte deur

WRB

machine unit
verdampersegment
eindpanelen RVS

41 cm
20 cm
8 cm

XHC/MUQ
X/VSQ20
X/EPC04

€4
€4
€-

Prijs
€575
€566
€575
€566

Voorbeeld ter inspiratie
(na bekleding door stylist)
Art. nr. glasdeur
X/2LGQ54
X/2LGQ41
X/2RGQ54
X/2RGQ41

Prijs
€799
€785
€799
€785

Prijs
€690
€674
€856
€851
€1.062
€1.053
Prijs

€1.894
€1.275
€198

GEBOGEN BAR
Gamko produceert en levert ook speciale hoekstukken, waarmee een
ronde of gebogen FLEXBAR-opstelling kan worden gebouwd. Gezien de
nauwkeurigheid van een dergelijke opstelling is dit puur maatwerk. Neem
daarom contact op met Gamko voor een persoonlijk advies en offerte.
Zowel de voor- als achterzijde van de FLEXBAR met doorgeefsegmenten
kan met glazen en/of dichte deuren worden uitgevoerd.

Deuren aan beide zijden

DOORGEEFSEGMENTEN
De Gamko FLEXBAR is ook op te bouwen met doorgeefsegmenten.
Het voordeel van doorgeefsegmenten is dat de bar aan 2 zijden te
bedienen is. De bar kan hierdoor nog creatiever en functioneler
worden benut. Zowel de voor- als achterzijde kan met glazen en/of
dichte deuren worden uitgevoerd.
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FLEXBAR

Voorkant

Achterkant

MAXIGLASS
Maxiglass
De Maxiglass koelingen met glasdeuren zijn ontwikkeld om dranken
optimaal te presenteren, op de perfecte temperatuur te krijgen en dat te
behouden.
Exterieur van antraciet plaatstaal, voorzien van een glasdeur met
omlijsting van antraciet of chroomstaal.

Algemene kenmerken Maxiglass:
revolutionair zuinig met stroom - natuurlijk koudemiddel milieuvriendelijk - stekkerklaar - maximale presentatie - elektronische
thermostaat met display - standaard voorzien van slot - in hoogte
verstelbare plateaus - witte LED verlichting - automatische ontdooiing verwisselbare deurrubbers - interieur van zilvergrijs gecoat plaatstaal Temperatuurrange: +1˚ C/+18˚ C.
Optie: dimbare gekleurde LED verlichting
(meerprijs, zie tabel pagina 11).

De Maxiglass koelingen zijn verkrijgbaar in drie hoogtes:
- Extra laag (840/850 mm) LG2/*
- Laag (900/910 mm) MG2/*
- Hoog (1800/1825 mm) MG2/*

MAXIGLASS - EXTRA LAGE MODELLEN
Art. nr.

Koudemiddel

Maxiglass

Kleur
deurlijst

Opslagcapaciteit

Afmetingen BxDxH*

WRB

Prijs

LG2/150RG84
LG2/150LG84
LG2/150RGCS84
LG2/150LGCS84
LG2/250G84
LG2/250GCS84
LG2/250SD84
LG2/315G84
LG2/315GCS84
LG2/315SD84

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

1x rechtsdraaiend 140 liter
1x linksdraaiend 140 liter
1x rechtsdraaiend 140 liter
1x linksdraaiend 140 liter
2x draaiend 250 liter
2x draaiend 250 liter
2x schuifdeur 250 liter
3x draaiend 315 liter
3x draaiend 315 liter
3x schuifdeur 315 liter

antraciet
antraciet
chroomstaal
chroomstaal
antraciet
chroomstaal
antraciet
antraciet
chroomstaal
antraciet

144 x 30 cl (ø60 mm)
144 x 30 cl (ø60 mm)
144 x 30 cl (ø60 mm)
144 x 30 cl (ø60 mm)
207 x 30 cl (ø60 mm)
207 x 30 cl (ø60 mm)
207 x 30 cl (ø60 mm)
326 x 30 cl (ø60 mm)
326 x 30 cl (ø60 mm)
326 x 30 cl (ø60 mm)

602 x 536 x 840/850 mm
602 x 536 x 840/850 mm
602 x 536 x 840/850 mm
602 x 536 x 840/850 mm
900 x 536 x 840/850 mm
900 x 536 x 840/850 mm
900 x 536 x 840/850 mm
1350 x 536 x 840/850 mm
1350 x 536 x 840/850 mm
1350 x 536 x 840/850 mm

€6
€6
€6
€6
€8
€8
€8
€10
€10
€10

€1.317
€1.317
€1.419
€1.419
€1.518
€1.679
€1.551
€2.189
€2.458
€2.318

Model

150 serie
250 serie
315 serie

Besparing
stroomverbruik in
euro’s per jaar
€200
€320
€250

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
aanvulling met ongekoelde flessen).

* De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.

LG2/150G84

LG2/250G84

LG2/315G84

LG2/150GCS84

LG2/250GCS84

LG2/315GCS84

LG2/315SD84

MAXIGLASS
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MAXIGLASS
MAXIGLASS - LAGE MODELLEN
Art. nr.

Koudemiddel

Maxiglass

Kleur
deurlijst

Opslagcapaciteit

Afmetingen BxDxH*

WRB

MG2/150RG
MG2/150LG
MG2/150RGCS
MG2/150LGCS
MG2/150SD
MG2/250G
MG2/250GCS
MG2/250SD
MG2/275G
MG2/275GCS
MG2/275SD
MG2/315G
MG2/315GCS
MG2/315SD

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

1x rechtsdraaiend 150 liter
1x linksdraaiend 150 liter
1x rechtsdraaiend 150 liter
1x linksdraaiend 150 liter
2x schuifdeur 150 liter
2x draaiend 250 liter
2x draaiend 250 liter
2x schuifdeur 250 liter
2x draaiend 275 liter
2x draaiend 275 liter
2x schuifdeur 275 liter
3x draaiend 315 liter
3x draaiend 315 liter
3x schuifdeur 315 liter

antraciet
antraciet
chroomstaal
chroomstaal
antraciet
antraciet
chroomstaal
antraciet
antraciet
chroomstaal
antraciet
antraciet
chroomstaal
antraciet

144 x 30 cl (ø60 mm)
144 x 30 cl (ø60 mm)
144 x 30 cl (ø60 mm)
144 x 30 cl (ø60 mm)
144 x 30 cl (ø60 mm)
207 x 30 cl (ø60 mm)
207 x 30 cl (ø60 mm)
207 x 30 cl (ø60 mm)
289 x 30 cl (ø60 mm)
289 x 30 cl (ø60 mm)
289 x 30 cl (ø60 mm)
326 x 30 cl (ø60 mm)
326 x 30 cl (ø60 mm)
326 x 30 cl (ø60 mm)

602 x 536 x 900/910 mm
602 x 536 x 900/910 mm
602 x 536 x 900/910 mm
602 x 536 x 900/910 mm
602 x 556 x 900/910 mm
900 x 536 x 900/910 mm
900 x 536 x 900/910 mm
900 x 556 x 900/910 mm
1200 x 536 x 900/910 mm
1200 x 536 x 900/910 mm
1200 x 556 x 900/910 mm
1350 x 536 x 900/910 mm
1350 x 536 x 900/910 mm
1350 x 556 x 900/910 mm

€6
€6
€6
€6
€6
€8
€8
€8
€8
€8
€8
€10
€10
€10

* De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.

MG2/150G

MG2/250G

MG2/275G

MG2/315G

MG2/150GCS

MG2/250GCS

MG2/275GCS

MG2/315GCS

MG2/150SD

MG2/250SD

MG2/275SD

MG2/315SD
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Prijs
€1.350
€1.350
€1.460
€1.460
€1.484
€1.630
€1.796
€1.664
€2.193
€2.378
€2.291
€2.359
€2.639
€2.484

Model

150 serie
250 serie
275 serie
315 serie

Besparing
stroomverbruik in
euro’s per jaar
€200
€320
€240
€250

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
aanvulling met ongekoelde flessen).

MAXIGLASS
MAXIGLASS - HOGE MODELLEN
Art. nr.

Koudemiddel

Maxiglass

Kleur
deurlijst

Opslagcapaciteit

Afmetingen BxDxH*

WRB

Prijs

MG2/300RG
MG2/300LG
MG2/300RGCS
MG2/300LGCS
MG2/500G
MG2/500GCS
MG2/500SD

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

1x rechtsdraaiend 300 liter
1x linksdraaiend 300 liter
1x rechtsdraaiend 300 liter
1x linksdraaiend 300 liter
2x draaiend 500 liter
2x draaiend 500 liter
2x schuifdeur 500 liter

antraciet
antraciet
chroomstaal
chroomstaal
antraciet
chroomstaal
antraciet

310 x 30 cl (ø60 mm)
310 x 30 cl (ø60 mm)
310 x 30 cl (ø60 mm)
310 x 30 cl (ø60 mm)
480 x 30 cl (ø60 mm)
480 x 30 cl (ø60 mm)
480 x 30 cl (ø60 mm)

602 x 530 x 1800/1825 mm
602 x 530 x 1800/1825 mm
602 x 530 x 1800/1825 mm
602 x 530 x 1800/1825 mm
900 x 530 x 1800/1825 mm
900 x 530 x 1800/1825 mm
900 x 575 x 1800/1825 mm

€8
€8
€8
€8
€12
€12
€12

€2.036
€2.036
€2.273
€2.273
€2.610
€2.897
€3.162

Model

300 serie
500 serie

Besparing
stroomverbruik in
euro’s per jaar
€120
€185

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
aanvulling met ongekoelde flessen).

* De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.

MG2/300RG

MG2/300LG

MG2/300RGCS

MG2/300LGCS

MG2/500G

MG2/500GCS

MG2/500SD

Accessoires voor Maxiglass Noverta Premium

Afmeting BxD

Aantal plateaus

Art. nr.

extra plateaus t.b.v. LG2/150 en MG2/150
extra plateaus t.b.v. LG2/250 en MG2/250
extra plateaus t.b.v. MG2/275
extra plateaus t.b.v. LG2/315 en MG2/315
extra plateaus t.b.v. MG2/300
extra plateaus t.b.v. MG2/500
plateaudragers (4-7 stuks per plateau noodzakelijk)

502 x 325 mm
799 x 300 mm
1100 x 300 mm
425 x 305 mm
515 x 330 mm
814 x 298 mm

2 per koeling
2 per koeling
2 per koeling
6 per koeling
5 per koeling
5 per koeling

256092A08
256093A08
256095A08
256096A08
256111A08
256110A08
013010001

Meerprijs voor dimbare gekleurde LED verlichting Maxiglass Noverta Premium
LG2/150 en MG2/150
LG2/250 en MG2/250
MG2/275
LG2/315 en MG2/315
MG2/300
MG2/500

Prijs
€33
€35
€43
€28
€33
€35
€0,30
Prijs
€103
€118
€118
€129
€214
€214
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E3 STEKKERKLAAR
E3
E3 van Gamko is dé standaard voor het creëren van een strakke, duurzame
en efficiënte baropstelling. E3 flessenkoelingen zijn ideaal voor het
excellent koelen en overzichtelijk presenteren van gebottelde dranken en
verkrijgbaar in de kleuren antraciet (gecoat plaatstaal) en chroomstaal
(AISI 430). Het interieur is van zilvergrijs gecoat plaatstaal. Alle stekkerklare
E3 modellen zijn “groene” koelingen, dat betekent energiezuinig en
vriendelijker voor het milieu.

Algemene kenmerken E3:
Geen aparte koelmachine nodig - Snelle inkoeltijd - Zeer hoge
opslagcapaciteit - Revolutionair laag stroomverbruik - LED verlichting bij
glasdeuren - In hoogte verstelbare poten - Slot op glasdeuren - Verstelbare
plateaus (2 standaard per deur meegeleverd) - Vervangbare deurrubbers Elektronische thermostaat met display. Temperatuurrange: +2˚ C/+18˚ C.
Opties: slot op dichte deuren/laden, dimbare gekleurde
LED verlichting bij glasdeuren, LED verlichting bij dichte deuren
(meerprijs, zie tabel pagina 13).

E3 FLESSENKOELINGEN
Art. nr.

Koude- E3 stekkerklaar
middel*

Kleur

Opslagcapaciteit

E3/22MU
E3/22MUCS
E3/222MU
E3/222MUCS
E3/2222MU
E3/2222MUCS

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

antraciet
chroomstaal
antraciet
chroomstaal
antraciet
chroomstaal

408 x 25cl (ø55 mm)
408 x 25cl (ø55 mm)
626 x 25cl (ø55 mm)
626 x 25cl (ø55 mm)
844 x 25cl (ø55 mm)
844 x 25cl (ø55 mm)

2x dichte deur 364 liter
2x dichte deur 364 liter
3x dichte deur 537 liter
3x dichte deur 537 liter
4x dichte deur 728 liter
4x dichte deur 728 liter

344 x 30cl (ø60 mm)
344 x 30cl (ø60 mm)
531 x 30cl (ø60 mm)
531 x 30cl (ø60 mm)
722 x 30cl (ø60 mm)
722 x 30cl (ø60 mm)

Afmetingen BxDxH**

WRB

Prijs

1434 x 512 x 840-860/880 mm
1434 x 512 x 840-860/880 mm
1988 x 512 x 840-860/880 mm
1988 x 512 x 840-860/880 mm
2542 x 512 x 840-860/880 mm
2542 x 512 x 840-860/880 mm

€8
€8
€10
€10
€12
€12

€2.221
€2.335
€2.545
€2.833
€2.945
€3.563

€8
€8
€10
€10
€12
€12

€2.520
€2.703
€3.036
€3.373
€3.539
€4.257

Bovenstaande modellen komen aanmerking voor Energie-Investeringsaftrek (EIA). Meer informatie over de EIA vindt u op www.gamko.com/eia
E3/22GMU
E3/22GMUCS
E3/222GMU
E3/222GMUCS
E3/2222GMU
E3/2222GMUCS

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

2x glasdeur 364 liter
2x glasdeur 364 liter
3x glasdeur 537 liter
3x glasdeur 537 liter
4x glasdeur 728 liter
4x glasdeur 728 liter

antraciet
chroomstaal
antraciet
chroomstaal
antraciet
chroomstaal

408 x 25cl (ø55 mm)
408 x 25cl (ø55 mm)
626 x 25cl (ø55 mm)
626 x 25cl (ø55 mm)
844 x 25cl (ø55 mm)
844 x 25cl (ø55 mm)

344 x 30cl (ø60 mm)
344 x 30cl (ø60 mm)
531 x 30cl (ø60 mm)
531 x 30cl (ø60 mm)
722 x 30cl (ø60 mm)
722 x 30cl (ø60 mm)

1434 x 512 x 840-860/880 mm
1434 x 512 x 840-860/880 mm
1988 x 512 x 840-860/880 mm
1988 x 512 x 840-860/880 mm
2542 x 512 x 840-860/880 mm
2542 x 512 x 840-860/880 mm

* Op verzoek en tegen meerprijs verkrijgbaar met R134a unit (bijv. voor offshore toepassingen).
** De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.
Voor de beluchting adviseren wij u om bij inbouw bij de totale breedte nog 10 mm ruimte op te tellen.
Model

E3/22MU

E3/222MU

E3/2222MU

E3/22MUCS

E3/222MUCS

E3/2222MUCS

E3/22GMU

E3/222GMU

E3/2222GMU

E3/22GMUCS

E3/222GMUCS

E3/2222GMUCS
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Besparing stroomverbruik in euro’s per jaar

E3/22MU & E3/22MUCS
E3/222MU & E3/222MUCS
E3/2222MU & E3/2222MUCS
E3/22GMU & E3/22GMUCS
E3/222GMU & E3/222GMUCS
E3/2222GMU & E3/2222GMUCS

€180
€270
€400
€290
€327
€340

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
aanvulling met ongekoelde flessen).

E3 SPLIT EN LADEN
E3 SPLIT
Algemene kenmerken E3 voor splitopstelling
(separate koelmachine noodzakelijk, zie pagina 21 ):
Sublieme koelprestaties - Slot op glasdeuren - In hoogte verstelbare poten
- Elektronische thermostaat met display - Automatische ontdooiing Vervangbare deurrubbers - Interieur: zilvergrijs gecoat plaatstaal -

Art. nr.

E3 splitopstelling

Exterieur

Opslagcapaciteit

E3/22VS
E3/22VSCS
E3/222VS
E3/222VSCS
E3/2222VS
E3/2222VSCS
E3/22GVS
E3/22GVSCS
E3/222GVS
E3/222GVSCS
E3/2222GVS
E3/2222GVSCS

2x dichte deur 364 liter
2x dichte deur 364 liter
3x dichte deur 537 liter
3x dichte deur 537 liter
4x dichte deur 728 liter
4x dichte deur 728 liter
2x glasdeur 364 liter
2x glasdeur 364 liter
3x glasdeur 537 liter
3x glasdeur 537 liter
4x glasdeur 728 liter
4x glasdeur 728 liter

antraciet
chroomstaal
antraciet
chroomstaal
antraciet
chroomstaal
antraciet
chroomstaal
antraciet
chroomstaal
antraciet
chroomstaal

408 x 25cl (ø55 mm)
408 x 25cl (ø55 mm)
626 x 25cl (ø55 mm)
626 x 25cl (ø55 mm)
844 x 25cl (ø55 mm)
844 x 25cl (ø55 mm)
408 x 25cl (ø55 mm)
408 x 25cl (ø55 mm)
626 x 25cl (ø55 mm)
626 x 25cl (ø55 mm)
844 x 25cl (ø55 mm)
844 x 25cl (ø55 mm)

Laden in plaats van deur(en) - Elk deursegment standaard voorzien van 2
verstelbare plateaus - Zuinige LED-verlichting met egale lichtverspreiding
bij glasdeuren. Temperatuurrange: +2˚ C/+18˚ C.
Opties: slot op dichte deuren/laden, dimbare gekleurde
LED verlichting bij glasdeuren, LED verlichting bij dichte deuren
(meerprijs, zie tabel pagina 13).

344 x 30cl (ø60 mm)
344 x 30cl (ø60 mm)
531 x 30cl (ø60 mm)
531 x 30cl (ø60 mm)
722 x 30cl (ø60 mm)
722 x 30cl (ø60 mm)
344 x 30cl (ø60 mm)
344 x 30cl (ø60 mm)
531 x 30cl (ø60 mm)
531 x 30cl (ø60 mm)
722 x 30cl (ø60 mm)
722 x 30cl (ø60 mm)

Afmetingen BxDxH*

WRB

Prijs

1184 x 545 x 840/860/880 mm
1184 x 545 x 840/860/880 mm
1738 x 545 x 840/860/880 mm
1738 x 545 x 840/860/880 mm
2292 x 545 x 840/860/880 mm
2292 x 545 x 840/860/880 mm
1184 x 545 x 840/860/880 mm
1184 x 545 x 840/860/880 mm
1738 x 545 x 840/860/880 mm
1738 x 545 x 840/860/880 mm
2292 x 545 x 840/860/880 mm
2292 x 545 x 840/860/880 mm

€6
€6
€8
€8
€10
€10
€6
€6
€8
€8
€10
€10

€1.805
€2.096
€2.143
€2.431
€2.383
€2.758
€2.042
€2.455
€2.483
€2.987
€2.872
€3.510

* De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.
Voor de beluchting adviseren wij u om bij inbouw bij de totale breedte nog 10 mm ruimte op te tellen.
De verdampers zijn standaard uitgevoerd met ventiel voor koudemiddel R134a. Andere koudemiddelen op aanvraag.

E3/222GVS

E3/22GVS

E3/2222GVS

LADEN VOOR E3
Laat deuren vervangen door lades en er ontstaat niet alleen een praktische,
maar ook een strakke en ergonomische baropstelling. Uw personeel kan
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. De lades zijn uitgevoerd met
dezelfde robuuste handgrepen als bij de deuren. Zo blijft het design strak en
passend voor iedere omgeving. De meerprijs per segment komt bovenop
de prijs van E3 koelingen met dichte deuren.

Art. nr.

Kleur

Omschrijving

Formaat front

Max. hoogte fles per lade

Opslagcapaciteit per lade

E3/3DA
E3/5DA
E3/6DA
E3/3DCS
E3/5DCS
E3/6DCS

antraciet
antraciet
antraciet
chroomstaal
chroomstaal
chroomstaal

1/2 lade
5/12 + 7/12 lade
1/3 lade
1/2 lade
5/12 + 7/12 lade
1/3 lade

2 stuks van gelijke hoogte
2 stuks van ongelijke hoogte
3 stuks van gelijke hoogte
2 stuks van gelijke hoogte
2 stuks van ongelijke hoogte
3 stuks van gelijke hoogte

max. 341 mm & max. 354 mm
max. 277 mm & max. 449 mm
max. 214 mm & max. 216 mm & max. 216 mm
max. 341 mm & max. 354 mm
max. 277 mm & max. 449 mm
max. 214 mm & max. 216 mm & max. 216 mm

16 x 100/150cl (ø80 mm) of 42 x 30cl (ø60mm)
16 x 100/150cl (ø80 mm) of 42 x 30cl (ø60mm)
42 x 30cl (ø60 mm)
16 x 100/150cl (ø80 mm) of 42 x 30cl (ø60 mm)
16 x 100/150cl (ø80 mm) of 42 x 30cl (ø60 mm)
42 x 30cl (ø60 mm)

Accessoires voor E3 modellen

Artikelnummer

slot voor dichte deur en lade (excl. montage)
plateau 511 x 348 mm t.b.v. E3/22, E3/222 en E3/2222
plateaudragers (4 stuks per plateau noodzakelijk)

013050219
232179A08
013010001

€26
€38
€0,30

ladeverdeler voor flessen

004010337 + 006040146 (2x)

€8,15

E3/3D

E3/5D

E3/6D

Prijs

E3/236MU

Meerprijs

Meerprijs dimbare gekleurde LED verlichting E3 modellen
E3/22
E3/222
E3/2222

€515
€538
€765
€526
€549
€785
Prijs
€162
€203
€247

E3/222GMU-RGB
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GM-LINE
GM-Line
De Gamko-koelingen uit de GM-Line serie zijn al decennialang dé
klassiekers in de horeca. Alom geprezen vanwege het gebruiksgemak door
onder andere de ergonomische handgreep, zijn duurzaamheid, de tijdloze
uitstraling en uiteraard de excellente koelprestaties.

Algemene kenmerken:
Revolutionair laag stroomverbruik - Sublieme koelprestaties Natuurlijk koudemiddel - Milieuvriendelijk - Elektronische thermostaat met
display - Automatische ontdooiing - witte LED-verlichting (GM2/212MU en
GM/212VS uitgezonderd) - Exterieur: antraciet gecoat plaatstaal - Interieur:
zilvergrijs gecoat plaatstaal- In uiterlijk gelijk aan Gamko fustenkoelingen In hoogte verstelbare poten - Leverbaar met handig flessennest
(GM2/212MU) - In hoogte verstelbare plateaus - Optie: sloten op deuren
(slotvoorziening aanwezig bij GM2/2 en GM2/22).
Temperatuurrange: +2˚ C/+18˚ C.

GM-LINE (STEKKERKLAAR)
Art. nr.

Koudemiddel

GM-Line Noverta Premium

Opslagcapaciteit

Afmetingen BxDxH*

GM2/2
GM2/22

R600a
R600a

€6
€8

€1.457
€1.785

R600a

155 x 30 cl (ø60 mm)
288 x 30 cl (ø60 mm)
332 x 30 cl (ø60 mm)
flessennest 8 x 1-1,5 liter

602 x 594 x 840/870 mm
1110 x 594 x 840/870 mm

GM2/212MU

1x deur linksdraaiend
2x deur draaiend
2x deur draaiend
& flessennest

WRB

1670 x 560 x 840/860/880 mm

€10

€ 2 .608

* De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.
Voor de beluchting adviseren wij u om bij inbouw bij de totale breedte nog 10 mm ruimte op te tellen.

GM2/2		GM2/22

GM2/212MU

Prijs

Model

GM2/2
GM2/22
GM2/212MU

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
aanvulling met ongekoelde flessen).

GM/212VS

GM-LINE (VOOR SPLITOPSTELLING)
Art. nr.

GM-Line splitopstelling

Opslagcapaciteit

Afmetingen BxDxH*

GM/212VS

2x deur draaiend &
flessennest & lade

380 x cl (ø60 mm) flessennest 8x 1-1,5 liter

840-860/880 mm

WRB

Prijs

€8

€2.421

* De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.
Bij de GM/212VS is een separaat opgestelde machine noodzakelijk, zie pagina 21.
De verdamper is uitgevoerd met ventiel voor koudemiddel R134a. Andere koudemiddelen op aanvraag.

LADEN 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 de deuren. Zo blijft het
design strak en passend voor iedere omgeving.

GM2/613MU

Art. nr.

Formaat front

Max. hoogte fles per lade

Opslagcapaciteit

GM/3DA

2 stuks van gelijke hoogte

345/345 mm

GM/6DA

3 stuks van gelijke hoogte

216/216/212 mm

Per lade 20 x 1,5 L fles (ø88mm) of
Per lade 25 x 1 L fles (Ø82mm)
Per lade 49 x 30cl fles (Ø60 mm) of
Per lade 68 x 20cl fles (Ø50mm)

Accessoires voor GM-Line

Art. nr.

extra plateau t.b.v. GM2/2
extra plateau t.b.v. GM2/22
extra plateau t.b.v. GM2/212MU & GM/212VS
plateaudragers (4 stuks per plateau noodzakelijk)
fustenversteviging GM per deur
ladeverdeler voor flessen

256097A08
256098A08
000050300
013010001
X/ACKR54
004010337 + 006040146 (2x)
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Besparing
stroomverbruik in
euro’s per jaar
€130
€200
€400

Prijs

Prijs
€33
€43
€43
€0,30
€59
€8,15

€515
€765

FLESSENKOELERS & -VRIEZERS
VRIEZERS VOOR GLAZEN EN FLESSEN
De stekkerklare vriezers zijn speciaal ontwikkeld voor het snel bevriezen
van drinkglazen en voor het uitschenken van ijskoude flessen likeur en
sterke drank zoals bijvoorbeeld wodka of jenever. Dankzij het sterke
efficiënte koelsysteem, +Stayclear condenser heeft u al binnen enkele
minuten de beschikking over bevroren glazen.

Algemene kenmerken:
Stekkerklaar - Efficiënt koelsysteem - Natuurlijk koudemiddel Elektronische thermostaat met display - Automatische ontdooiing
- 2 stelpoten aan voorzijde - Vervangbare deurrubbers - Afsluitbaar
- In alle modellen zit witte LED verlichting.
Temperatuurrange: -14˚ C / -10˚ C.

Art. nr.

Koudemiddel

Uitvoering vriezer: deur

Opslagcapaciteit

Afmetingen BxDxH*

WRB

GF/100LG
GF/100RG
GF/100LGCS
GF/100RGCS
GF/100LS
GF/100RS
GF/100LSCS
GF/100RSCS

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

vriezer met glazen front, antraciete omlijsting, links draaiend
vriezer met glazen front, antraciete omlijsting, rechts draaiend
vriezer met glazen front, chroom stalen omlijsting, links draaiend
vriezer met glazen front, chroom stalen omlijsting, rechts draaiend
vriezer met volledig antraciet front, links draaiend
vriezer met volledig antraciet front, rechts draaiend
vriezer met volledig chroomstalen front, links draaiend
vriezer met volledig chroomstalen front, rechts draaiend

144 glazen(ø50mm)
144 glazen(ø50mm)
144 glazen(ø50mm)
144 glazen(ø50mm)
144 glazen(ø50mm)
144 glazen(ø50mm)
144 glazen(ø50mm)
144 glazen(ø50mm)

600 x 538 x 840-860/880 mm
600 x 538 x 840-860/880 mm
600 x 538 x 840-860/880 mm
600 x 538 x 840-860/880 mm
600 x 538 x 840-860/880 mm
600 x 538 x 840-860/880 mm
600 x 538 x 840-860/880 mm
600 x 538 x 840-860/880 mm

€6
€6
€6
€6
€6
€6
€6
€6

Prijs
€1.818
€1.818
€1.941
€1.941
€1.700
€1.700
€1.748
€1.748

* Bij het inbouwen: bij de totale breedte 10 mm optellen.
De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.

GF/100LG

GF/100LGCS

GF/100LS

GF/100LSCS

Accessoires voor GF/100

Art. nr.

draadrooster (486 x 330 mm)
roosterdrager (4 stuks per rooster benodigd)

004010425
013010001

Prijs
€52
€0,30

FLESSENKOELERS & -VRIEZERS VOOR INBOUW & OPBOUW
Deze compacte bovenladers zijn stekkerklaar en ideaal voor het koelen/
vriezen van flessen drank. Uitermate geschikt voor een mooie presentatie
van uw dranken, maar ook goed inzetbaar tijdens piekmomenten waar
u de flessen direct binnen handbereik wilt hebben. Het model VKHC/10
is geschikt voor op- en inbouw en heeft een capaciteit van maximaal
tien flessen van 1 liter en is verkrijgbaar in een koel- en vriesuitvoering.
De VKHC/12 is speciaal ontworpen voor inbouw en heeft een capaciteit
voor maximaal twaalf flessen van 1 liter en is ook verkrijgbaar in een
koel- en vriesuitvoering. Het interieur van beide typen is gemaakt van
hoogwaardig RVS (AISI 304).

Algemene kenmerken:
Stekkerklaar - Koelen of vriezen - Interieur van hoogwaardig RVS Ideaal voor inbouw voor een professioneel resultaat (mits voldoende
geventileerd i.v.m. warmteafvoer). Temperatuurrange koeler: 0˚ C / +10˚ C.
Temperatuurrange vriezer: -15˚ C / -0˚ C.

Art. nr.

Koudemiddel

Uitvoering

Temp. range

Opslagcapaciteit

Afmetingen BxDxH

WRB

VKHC/10R
VKHC/10F
VKHC/12R
VKHC/12F

R600a
R600a
R600a
R600a

inbouw & opbouw, koelen
inbouw & opbouw, vriezen
inbouw, koelen
inbouw, vriezen

+10 ˚C / 0 ˚C
0 ˚C / -15 ˚C
+10 ˚C /0 ˚C
0 ˚C / -15 ˚C

10 x 1 liter fles
10 x 1 liter fles
12 x 1 liter fles
12 x 1 liter fles

510 x 423 x 253 mm
510 x 423 x 253 mm
501 x 373 x 490 mm
501 x 373 x 490 mm

€2
€2
€2
€2

VKHC/10

Prijs
€631
€627
€707
€738

VKHC/12
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FUSTENKOELINGEN
Fustenkoelingen
De fustenkoelingen zijn “groene” koelingen, dat betekent energiezuinig
én vriendelijk voor het milieu. De fustenkoelingen hebben een eigen
koelmachine, passen direct onder de bar en zijn onderhoudsvriendelijk.
De Gamko fustenkoeling staat garant voor een gelijkmatige temperatuur
van de fusten onderling. De fusten zijn bovendien zonder obstakel te
verwisselen, door het weglaten van de middenstijl. Gamko levert vier
varianten, waarbij de koelmachine rechts of links gesitueerd kan zijn
(m.u.v. FKG20/2).

Algemene kenmerken:
Stekkerklaar - Zeer korte inkoeltijd - Milieuvriendelijk - Natuurlijk
koudemiddel - Elektronische thermostaat met display - Automatische
ontdooiing - Interieur: zilvergrijs gecoat plaatstaal - Exterieur: antraciet
gecoat plaatstaal - Handige brede zilverkleurige handgreep - Verstevigde
bodemplaat - Slotvoorziening (slot nog apart bij te bestellen) - Doorvoer
pythonleiding aan beide zijden mogelijk - Onderhoud/vervanging
koelmachine mogelijk zonder ontmanteling leidingen - Van binnenuit in
hoogte verstelbare poten - Eenvoudig te vervangen deurrubbers.
Temperatuur: +1˚ C/+5˚ C (instelbaar 0˚ C/+7˚ C)
Extra kenmerken Noverta Premium (FK2- modellen):
Revolutionair laag stroomverbruik door gebruik van energiezuinige
elektrische componenten en LED verlichting.

FUSTENKOELINGEN VOOR ONDER DE BAR
Art. nr.

Koudemiddel

Fustenkoelingen
Noverta Premium

Opslagcapaciteit fust
(DIN)

Afmetingen BxDxH*

WRB

FKG20/2
FK2-25/4R
FK2-25/4L
FK2-25/6R
FK2-25/6L
FK2-25/8R
FK2-25/8L

R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a
R600a

½ deur, koelmachine standaard rechts
1 deur, koelmachine rechts
1 deur, koelmachine links
1 ½ deur, koelmachine rechts
1 ½ deur, koelmachine links
2 deuren, koelmachine rechts
2 deuren, koelmachine links

2 x 20L
1 x 50L / 4 x 20L
1 x 50L / 4 x 20L
1 x 50L & 2 x 20L / 6 x 20L
1 x 50L & 2 x 20L / 6 x 20L
1 x 50L & 4 x 20L / 8 x 20L
1 x 50L & 4 x 20L / 8 x 20L

555 x 599 x 848/860 mm
880 x 567 x 860/880 mm
880 x 567 x 860/880 mm
1110 x 567 x 860/880 mm
1110 x 567 x 860/880 mm
1350 x 567 x 860/880 mm
1350 x 567 x 860/880 mm

€4
€6
€6
€8
€8
€8
€8

* De in deze prijslijst vermelde dieptematen zijn inclusief stekker, exclusief handgreep.
Voor de beluchting adviseren wij u om bij inbouw bij de totale breedte nog 10 mm ruimte op te tellen.

FKG20/2

FK2-25/4R
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FK2-25/6L

FK2-25/8R

Prijs
€1.223
€1.835
€1.835
€1.980
€1.980
€2.093
€2.093

Model

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

Besparing
stroomverbruik in
euro’s per jaar
€190
€210
€160

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
aanvulling met ongekoelde flessen).

FUSTENKOELINGEN
Paneelbouw fustenkoelingen
De paneelbouw koelingen FK/2 tm FK/10 zijn uitermate geschikt voor het
koelen van uw fusten en/of kratten. Gebruikt u een Gamko koeling, dan
hebben al uw fusten en/of kratten gegarandeerd dezelfde temperatuur.

Algemene kenmerken:
Ideaal voor lastig toegankelijke plaatsen - Elektronische thermostaat met
display - Automatische ontdooiing - Eenvoudig te vervangen deurrubbers
- Interieur: zilvergrijs gecoat plaatstaal - Exterieur: antraciet gecoat
plaatstaal - Eenvoudig in onderhoud (servicevriendelijk).

Paneelbouw fustenvoorkoeler
Wanneer u bier tapt vanuit een fustenkoeling direct onder de bar, dan is
de fustenvoorkoeler FKV/12MU een mooie aanvulling op uw apparatuur.
Deze koelt maar liefst 12 fusten, bij piekmomenten heeft u dan altijd
voldoende gekoelde voorraad dat direct geconsumeerd kan worden!
Al deze fustenkoelingen zijn door de paneelconstructie ook 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.

Extra kenmerken fustenvoorkoeler (voor opslag)
Stekkerklare fustenvoorkoeler - Verticale positie van de fusten voor uw
gemak: ergonomisch tillen dus veilig en snel omwisselen van fusten,
makkelijk toepassen FIFO methode - Kleine vloeroppervlakte waardoor
geschikt voor gebruik in kleine ruimte - Robuust rooster van industriële
kwaliteit.

PANEELBOUW FUSTENKOELINGEN
Art. nr.

Opslagcapaciteit fust (DIN)

Aantal kratten*

Afmetingen BxDxH

FK/2
FK/4
FK/6
FK/8
FK/10

2 x 50L / 8 x 20L
4 x 50L / 13 x 20L
6 x 50L / 19 x 20L
8 x 50L / 26 x 20L
10 x 50L / 30 x 20L

12
18
27
36
45

1060 x 713 x 1060/1100 mm
1060 x 978 x 1060/1100 mm
1465 x 978 x 1060/1100 mm
1870 x 978 x 1060/1100 mm
2200 x 978 x 1060/1100 mm

WRB

Prijs
-

€1.276
€1.372
€1.608
€1.798
€2.328

Art. nr.

Koudemiddel

Aansturing

Afmetingen BxDxH

Temp. range

WRB

FK/MU
FANCOIL/FKH430

R600a
-

machine unit stekkerklaar
indirecte verdamper unit

627 x 523 x 335 mm
410 x 573 x 190 mm

+1/+18˚ C
+4/+10˚ C

€4
-

€818
€492

Prijs

FK/VS*

-

verdamper unit

627 x 523 x 335 mm

+1/+18˚ C

€4

€1.013

FK/6 + FK/MU

* De verdampers zijn standaard uitgevoerd met ventiel voor koudemiddel R134a. Andere koudemiddelen op aanvraag.

FUSTENKOELING VOOR OPSLAG
Art. nr.

Koudemiddel

Opslagcapaciteit fust

Aantal kratten*

Afmetingen BxDxH

WRB

FKV/12MU

R600a

12 x 20L (Ø240mm)

10

1900-1920/1940 mm

€8

Prijs
€2.094

* Afmetingen krat: 395 x 295 x 225 mm. Er passen fysiek meer kratten in de koeling, echter zal dan de luchtstroom niet meer naar behoren functioneren.

BIERTAP-INSTALLATIES
Gamko levert biertap-installaties in elke gewenste samenstelling
en voor elke baropstelling. Met een of twee kranen of zelfs
meerdere, voorzien van bierleiding of pythonleiding getapt vanuit
fust of bierkoeler. Uiteraard leveren wij deze techniek inclusief
de montage (arbeidsloon en voorrijkosten). Biertap-installaties
worden standaard uitgevoerd met: bierspiralen voor fusten,
tapkranen, koolzuurleiding en ventiel voor koolzuurreductie,
montagebenodigdheden en montagebord, nylon bierleiding of
pythonleiding, fustkoppeling en spoelkop.

TAPZUILEN EN TOEBEHOREN
Met een tapzuil zet u de kroon op het werk. Gamko levert vele
soorten sierlijke verchroomde tapzuilen, van modern tot klassiek.
Tapzuilen worden geleverd inclusief draadbuis en verloopnippel
maar exclusief tapkranen.

ZWANENHALS

Art. nr.

Uitvoering

BI/1KR-FUST
BI/2KR-FUST
BI/1KR-PYTH
BI/2KR-PYTH

1-kraans bierinstallatie uit fustenkast excl. fustenkast
2-kraans bierinstallatie uit fustenkast excl. fustenkast
bierinstallatie met 10 mtr. 1-kraans pythonleiding
bierinstallatie met 10 mtr. 2-kraans pythonleiding
bierinstallaties met meer dan 2 kranen
opties: pythonpomp, pythonbierleiding per meter, bierkoeler

Prijs

Art. nr.

Uitvoering

009010178
009010179
009010194

zwanenhals verchroomd, incl. draadbuis en verloopnippel 1-kraans 5/8”
zwanenhals verchroomd, incl. draadbuis en verloopnippel 2-kraans 5/8”
cobra verchroomd, incl. draadbuis en verloopnippel 1-kraans 5/8”
andere modellen
glazen naspoeler voor glazen (spoelkruisje) opbouw voor onderspoelkraan
onderspoelkraan chroom, enkel (excl. spoelkruis)
onderspoelkraan chroom, meng (excl. spoelkruis)
andere biermaterialen

009030303
009030301
009030309

FKV/12MU

€1.728
€2.206
€3.397
€4.052
op aanvraag

Prijs
€270
€283
€223
op aanvraag
€60
€84
€111
op aanvraag

COBRA
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BIERKOELERS & KOELWATERTANKS
Bierkoelers en koelwatertanks
Bierkoelers zijn leverbaar als staand en als liggend model en worden
stekkerklaar met een ingebouwde koelmachine geleverd. Maakt u gebruik
van een externe machine? Dan zijn koelwatertanks de oplossing. De
Gamko bierkoelers en koelwatertanks zijn uitgevoerd met open waterbad
en geschikt voor meerdere bierspiralen. Ze zijn leverbaar in verschillende
volumes, geschikt voor twee tot wel twaalf soorten bier tegelijk en met
een maximale tapcapaciteit van wel 532 liter per uur.

Algemene kenmerken:
Uitgevoerd met elektronische ijsbankthermostaat - Geschikt voor diverse
bierspiralen - Exterieur van antraciet plaatstaal Thermostaat instelbaar: -2˚ C / + 10˚ C - In hoogte verstelbare poten Inclusief: 3 tot 5 bovendeksels t.b.v. bierspiralen, waarvan 1 t.b.v. roerwerk
- Inclusief: roerwerk - bierspiralen apart mee te bestellen.

BIERKOELERS (STEKKERKLAAR)
Art. nr. Bierkoelers

Koudemiddel

Uitvoering

BKG2-50/54S
BKG2-50/54LS
BKG2-50/87S
BKG2-50/87LS

R290A
R290A
R290A
R290A

staand
liggend
staand
liggend

Geschikt voor # spiralen
2
2
2
2

Inhoud waterbad

Tapcapaciteit*

IJsbank
capaciteit

Afmetingen BxDxH

WRB

Prijs

54 liter
54 liter
87 liter
87 liter

133 L/uur
133 L/uur
164 L/uur
164 L/uur

18 KG
18 KG
30 KG
30 KG

404 x 404 x 785 mm
775 x 404 x 493 mm
500 x 500 x 870 mm
880 x 500 x 585 mm

€4
€4
€6
€6

€1.405
€1.360
€1.476
€1.436

WRB

Prijs

€2
€4
€4
€4
€4
€6

€859
€1.034
€1.116
€1.680
€1.133
€2.623

* Uitgaande van een verschil tussen fustopslag/taptemperatuur van 10˚ C en een ijsbankverbruik in 3 uur.
Art. nr.

Aansturing

Afmetingen BxDxH

Temp. range

FANCOIL/FKH430

indirecte verdamper unit

410 x 573 x 190 mm

+4/+10˚ C

BKG staand

Prijs
€492

BKG liggend

KOELWATERTANKS (VOOR SPLITOPSTELLING)
Art. nr.
Koelwatertanks
LK54I
LK87I
LK120I
LK140I
LK165I
LK280I

Geschikt voor
# spiralen
2
4
6
6
4
12

Inhoud
waterbad

Mat. & isolatie
waterbad

Tapcapaciteit bij splitmachine*

IJsbank
capaciteit

Afmetingen BxDxH

54 liter
87 liter
120 liter
140 liter
165 liter
280 liter

kunststof & 20 mm
kunststof & 20 mm
RVS & 40 mm
RVS & 50 mm incl. frame
kunststof & 20 mm
RVS &50 mm incl. frame

3/8 PK: 109 L/uur - 1/2 PK: 133 L/uur
1/2 PK: 164 L/uur - 3/4 PK: 213 L/uur
1/2 PK: 191 L/uur - 3/4 PK: 240 L/uur
1/2 PK: 199 L/uur - 3/4 PK: 240 L/uur
3/4 PK: 240 L/uur - 1 PK: 279 L/uur
2 x 3/4 PK: 453 L/uur - 2 x 1 PK: 532 L/uur

18 KG
30 KG
40 KG
40 KG
40 KG
70 KG

465 x 400 x 490/555 mm
565 x 500 x 470/535 mm
850 x 445 x 480/545 mm
660 x 660 x 580/645 mm
705 x 500 x 600/665 mm
1210 x 660 x 580/645 mm

Standaard uitgevoerd met elektronische thermostaat -2˚ C/+10˚ C.
Standaard geschikt voor R134a, voor andere koudemiddelen op aanvraag.
Bij koelwatertanks is een separate koelmachine noodzakelijk, zie pagina 21.

LK54I

LK120I

LK140I

Accessoires voor bierkoelers & koelwatertanks

Art. nr.

Bierspiraal: 15 meter incl. wartels 5/8”
Luchtontvochtiger (voor LK140 & 280)

009060351
HT96091201
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Prijs
€138
€241

AFVALKOELERS
Afvalkoelers
Het ideale product voor het voorkomen van onprettige geuren en
besmetting in professionele keukens. De hygiënische oplossing voor het
bewaren van voedselafval totdat het wordt opgehaald. Gezien de steeds
strenger wordende wetgeving omtrent voedselveiligheid (HACCP) is
deze oplossing een absolute must. De afvalkoelers zijn niet alleen ideaal
voor slagerijen, maar ook voor supermarkten, groente- en viswinkels,

restaurants en grootkeukens. Het slimme koppelsysteem staat garant
voor een snelle en gemakkelijke montage, desnoods van binnenuit,
indien de beschikbare ruimte beperkt is. Dankzij de aflopende bodem
zijn de containers (niet meegeleverd) gemakkelijk in- en uit te rijden.
De bodem van de afvalkoelers zijn vervaardigd uit roestvaststaal en
zijn gemakkelijk te reinigen. De deuren zijn voorzien van verwisselbare
deurrubbers. Temperatuurrange +2° C / +12° C.

Artikelnummer

Kleur exterieur

Kleur interieur

KFK/1CS
KFK/1
KFK/2CS
KFK/2
KFKHC/MUCS (Machine unit R600a)
KFK-VL (Condens verdampingsbakje)

chroomstaal (AISI 304, 18/10)
antraciet
chroomstaal (AISI 304, 18/10)
antraciet
chroomstaal (AISI 304, 18/10)
chroomstaal (AISI 304, 18/10)

chroomstaal (AISI 304, 18/10)
zilvergrijs
chroomstaal (AISI 304, 18/10)
zilvergrijs
chroomstaal (AISI 304, 18/10)
-

KFK/1

KFK/2

KFK/1CS

Aantal containers
1
1
2
2
1 of 2
n.v.t.

Afmetingen BxDxH

WRB

965 x 853 x 1550 mm
965 x 853 x 1550 mm
1550 x 853 x 1550 mm
1550 x 853 x 1550 mm
304 x 506 x 252 mm
-

€4
-

Prijs
€1.988
€1.490
€2.959
€2.229
€886
€199

KFK/2CS
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BAR DESIGN
Als horecaondernemer zijn er vele zaken waar u
rekening mee moet houden wanneer u uw bar gaat
verbouwen of wellicht een nieuw pand wilt gaan
betrekken. Bij Gamko weten we door onze jarenlange
ervaring, dat het prettig is dat u hier in een vroeg
stadium de expertise kunt inroepen van professionals.
Vanaf het begin van uw project staan wij u graag ter zijde met advies op
het gebied van koeltechniek. Daarbij houden we rekening met factoren als
technisch verantwoord, ergonomie, milieu en energiebesparing. Tevens
kan Gamko u helpen bij de inrichting van uw gehele bar als het gaat
om koelingen, buffetbladen en taptechniek. Ook nemen wij de algehele
routing in de bar mee in het advies. Zo hoeft uw personeel straks geen
stap te veel te zetten en is er altijd een gekoeld drankje binnen handbereik
om direct uit te serveren.

3

Bar ontwerp
- Adviseren van de beste koeltechnische oplossing
- Routing achter de bar
- Calculatie van de benodigde materialen
- Plan voor de gebruiker / architect
- CAD tekeningen
- 3D tekeningen

3

Standaard en maatwerk buffetbladen

3

Taptechniek (bier en postmix)

3

Koel- en vriescellen, standaard of op maat gemaakt

3

Koelmachines op afstand (zie pag.21) zodat er minder warmte
en geluid vrij komt in de bar en u de kostbare ruimte in uw bar
effectiever kan inrichten

3

Centrale koelinstallaties in geval van een groot aantal
verbruikers die u op een milieu- en energieverantwoorde
wijze wil laten werken.

Naast het uitgebreide productengamma beschikt Gamko over
25 installatiemonteurs en een technische afdeling waarmee wij
samen met onze dealers uw Turn-Key projecten op professionele
wijze kunnen uitvoeren en begeleiden.
Neem contact op met Gamko voor een vrijblijvend advies:
(076) 508 7500
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KOELMACHINES T.B.V. SPLITOPSTELLINGEN
Koelmachines t.b.v. splitopstellingen
Separate machines zijn noodzakelijk bij een splitopstelling van
flessenkoelingen en/of koelwatertanks. De prijs van de machine is
inclusief montage en inclusief de volgende materialen: zuigleiding en
vloeistofleiding tot 15 meter per koelgroep, isolatie zuigleiding tot 15
meter per koelgroep (langere leidingtrajecten op aanvraag), filterdroger

en kijkglas in vloeistofleiding, burn-outfilter in zuigleiding, lage druk/
hoge druk pressostaat met winterregeling. Koelmachines v.a. 1,5 PK
ook leverbaar in 400 V uitvoering, alle componenten in lasuitvoering,
aangesloten volgens verordening (EG) nr. 842/2006 (F-gassen), inclusief
1,5 kilo koudemiddel. Bij een buitenopstelling is een machinekap
noodzakelijk. Bij de geluidsarme koelmachines (PKGA) is dit niet nodig.

KOELMACHINES
Art. nr.

PK

Luchthoeveelheid

Koelvermogen

Opgenomen vermogen

Afmetingen BxDxH

Prijs**

1/3
1/2
3/4
1

1/3
1/2
3/4
1

410 m3 / h
980 m3 / h
980 m3 / h
980 m3 / h

Te 0 °C: 768 W*, Te -5 °C: 638 W*, Te -10 °C: 519 W*
Te 0 °C: 1156 W*, Te -5 °C: 958 W*, Te -10 °C: 782 W *
Te 0 °C : 1742 W *, Te -5 °C: 1444 W*, Te -10 °C: 1179 W*
Te 0 °C: 2138 W *, Te -5 °C: 1792 W*, Te -10 °C: 1478 W *

500 W*
680 W*
1020 W*
1180 W*

397 x 316 x 257 mm
485 x 350 x 300 mm
490 x 430 x 340 mm
490 x 430 x 340 mm

€2.092
€2.308
€2.380
€2.548

PK-R134A
PK-R134A
PK-R134A
PK-R134A

* Condities : Tc = 45 ºC, omgevingstemperatuur = 32 ºC
** Prijs in combinatie met levering van Gamko splitmeubel. Bij vervanging van bestaande machine is de prijs op aanvraag.
Deze machines zijn op aanvraag ook leverbaar voor koudemiddel R404a
Opties koel- en vriesmachines

Art. nr.

machinekap kunststof t/m 1 PK (B x D x H: 900 x 525 x 580 mm)
console 560 mm met trillingdemper t.b.v. ophangen machine/koelwatertank
gecoate condensor
watergekoelde uitvoering
montageframe voor meerdere machines

bestaande uit art.nr. 006010273 & art.nr. 006010279
012010905 (per set)
COATING
WA

Prijs
€223
€104
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

GELUIDSARME KOELMACHINES
Art. nr.
geluidsarme koelmachines

PK

Geluidsniveau Lp
(10mtr)

Koelvermogen

Opgenomen vermogen

Afmetingen BxDxH

Prijs**

1/3 PKGA-R134A
1/2 PKGA-R134A
3/4 PKGA-R134A
1 PKGA-R134A

1/3
1/2
3/4
1

27 dB(A)
28 dB(A)
29 dB(A)
30 dB(A)

Te 0°C: 835 W*, Te -5°C: 686 W*, Te -10°C: 566 W*
Te 0°C: 1342 W*, Te -5°C: 1105 W*, Te -10°C: 905 W*
Te 0°C: 2023 W*, Te -5°C: 1679 W*, Te -10°C: 1385 W*
Te 0°C: 2502 W*, Te-5°C: 2059 W*, Te -10°C: 1676 W*

512 W*
743 W*
1079 W*
1174 W*

896 x 574 x 673 mm
896 x 574 x 673 mm
896 x 574 x 673 mm
896 x 574 x 673 mm

€4.440
€4.591
€4.763
€5.041

* Condities : Tc = 45 ºC, omgevingstemperatuur = 32 ºC
** Prijs bij levering inclusief Gamko splitmeubel. Bij vervanging van bestaande machine is de prijs op aanvraag.
Deze machines zijn op aanvraag ook leverbaar voor koudemiddel R404a

KOEL- EN VRIESCELLEN
Koel- en vriescellen
Gamko kan u voor elke denkbare situatie koel- en vriescellen leveren.
Van de standaard uitvoeringen tot specialistisch maatwerk en natuurlijk
gecombineerd met koeltechniek die daarbij past. Denk bijvoorbeeld
aan: Vloerloze cellen, cellen met schuifdeuren, gecombineerde cellen,
verschillende diktes panelen, cellen op moeilijk toegankelijke lokaties etc.
Neem contact op met Gamko om uw wensen te bespreken zodat wij u een
passende aanbieding kunnen doen.
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RVS WERKBLADEN
RVS werkbladen
Gamko levert standaardwerkbladen van roestvrij staal (AISI 304 18/10) en
volgens maatwerk in roestvrij staal en messing. De standaardwerkbladen
zijn voorzien van een lekblad en leverbaar zonder of met (dubbele)
spoelbak in meer dan 50 uitvoeringen en in 3 motieven.

Algemene kenmerken:
Naadloos, ronde hoeken in blad en lekgoot, onderzijde met hout versterkt,
profiel rondom van 45 mm hoogte, aflopende lekgoten, afvoerplug met
grote doorlaat 1,5’’ (incl. afvoersets en standpijp).

Buffetbladen 500 mm breed STAR-LINE, rond motief (Indien voorzien van spoelbak, standaard onderspoelkraan chroom, enkel)
ST-BB 230 L (spoelbak links) 500 x 2300 mm

€ 2.520

ST-SL 110 L (spoelbak links) 500 x 1100 mm

€

1.176

ST-BB 230 R (spoelbak rechts) 500 x 2300 mm

€ 2.520

ST-SL 110 R (spoelbak rechts) 500 x 1100 mm

€

1.176

ST-BB 200 L (spoelbak links) 500 x 2000 mm

€ 1.711

ST-BB 200 R (spoelbak rechts) 500 x 2000 mm

€ 1.711

ST-SB 50 500 x 500 mm

€

474

ST-BB 180 L (spoelbak links) 500 x 1800 mm

€ 1.795

ST-SB 60 500 x 600 mm

€

474

ST-BB 180 R (spoelbak rechts) 500 x 1800 mm

€ 1.795

ST-BB 180 2L (2 spoelbakken links) 500 x 1800 mm

€ 2.285

ST-GL 60 500 x 600 mm

€

363 *

ST-BB 180 2R (2 spoelbakken rechts) 500 x 1800 mm

€ 2.285

ST-GL 30 500 x 300 mm

€

321 *

ST-BB 150 L (spoelbak links) 500 x 1500 mm

€ 1.618

ST-BB 150 R (spoelbak rechts) 500 x 1500 mm

€ 1.618

ST-TB 60 500 x 600 mm

€

379

ST-BB 100 L (spoelbak links) 500 x 1000 mm

€ 1.202

ST-TB 100 L/R 500 x 1000 mm

€

506

ST-BB 100 R (spoelbak rechts) 500 x 1000 mm

€ 1.202

ST-TB 200 L/R 500 x 2000 mm

€

1.682

Buffetbladen 550 mm breed PROFI-LINE, rond motief
PR-BB 250 LUM (spoelbak links) 550 x 2500 mm

€ 2.478

PR-BB 200 2L (2 spoelbakken links) 550 x 2000 mm

€

2.295

PR-BB 250 RUM (spoelbak rechts) 550 x 2500 mm

€ 2.478

PR-BB 200 2R (2 spoelbakken links) 550 x 2000 mm

€

2.295

PR-BB 250 LUM/ZO (spoelbak links) 550 x 2500 mm

€ 2.639

PR-BB 200 2L/T (2 spoelbakken links) 550 x 2000 mm

€

2.295

PR-BB 250 RUM/ZO (spoelbak rechts) 550 x 2500 mm

€ 2.639

PR-BB 200 2R/T (2 spoelbakken links) 550 x 2000 mm

€

2.295

PR-BB 200 LUM (spoelbak links) 550 x 2000 mm

€ 1.589

PR-BB 200 L (spoelbak links) 550 x 2000 mm

€

1.589

PR-BB 200 RUM (spoelbak rechts) 550 x 2000 mm

€ 1.589

PR-BB 200 R (spoelbak rechts) 550 x 2000 mm

€

1.589

PR-TB 200 L/R 550 x 2000 mm

€ 1.682

PR-BB 180 L (spoelbak links) 550 x 1800 mm

€

1.562

PR-TB 130 L/R 550 x 1300 mm

€

PR-BB 180 R (spoelbak rechts) 550 x 1800 mm

€

1.562

PR-BB 130 L (spoelbak links) 550 x 1300 mm

€

1.460

609

PR-GL 90 550 x 900 mm

€

699 *

PR-BB 130 R (spoelbak rechts) 550 x 1300 mm

€

1.460

PR-GL 55 550 x 500 mm

€

342 *

PR-SB 55 550 x 500 mm

€

497

Buffetbladen 500 mm breed COMMODE, kruis motief
CO-BB 250 2L (2 spoelbakken links) 500 x 2500 mm

€ 2.437

CO-TB 120 500 x 1200 mm

€

539

CO-BB 250 2R (2 spoelbakken rechts) 500 x 2500 mm

€ 2.437

CO-TB 100 500 x 1000 mm

€

468

CO-BB 200 2L (2 spoelbakken links) 500 x 2000 mm

€ 1.981

CO-TB 80 500 x 800 mm

€

422

CO-BB 200 2R (2 spoelbakken rechts) 500 x 2000 mm

€ 1.981

CO-TB 60 500 x 600 mm

€

359 *

CO-SB 200 2C (2 spoelbakken centraal) 500 x 2000 mm

€ 1.239

CO-BB 180 2L (2 spoelbakken links) 500 x 1800 mm

€ 1.904

CO-SB 40 500 x 400 mm

€

457

CO-BB 180 2R (2 spoelbakken rechts) 500 x 1800 mm

€ 1.904
CO-GL 100 500 x 1000 mm

€

553

CO-SB 150 2C (2 spoelbakken centraal) 500 x 1500 mm

€ 1.115

CO-GL 50 500 x 500 mm

€

359

CO-SB 120 2L (2 spoelbakken links) 500 x 1200 mm

€ 1.066

CO-GL 40 500 x 400 mm

€

339

CO-SB 120 2R (2 spoelbakken rechts) 500 x 1200 mm

€ 1.066

CO-SB 100 L (spoelbak links) 500 x 1000 mm

€

762

CO-GL 30 500 x 300 mm (geen afvoer mogelijk)

€

307

CO-SB 100 R (spoelbak rechts) 500 x 1000 mm

€

762

CO-BB 100 L (spoelbak links) 500 x 1000 mm

€ 1.069

CO-SL 100 L (spoelbak links) 500 x 1000 mm

€

1.037

CO-BB 100 R (spoelbak rechts) 500 x 1000 mm

€ 1.069

CO-SL 100 R (spoelbak rechts) 500 x 1000 mm

€

1.037

Buffetbladen 500 mm breed SUN-LINE, zonnestraal design
SU-BB 200 2L (2 spoelbakken links) 500 x 2000 mm

€ 1.931

SU-TB 120 500 x 1200 mm

€

340

SU-BB 200 2R (2 spoelbakken rechts) 500 x 2000 mm

€ 1.931

SU-TB 100 500 x 1000 mm

€

311

SU-SB 120 2L (2 spoelbakken links) 500 x 1200 mm

€

654

SU-TB 80 500 x 800 mm

€

283

SU-SB 120 2R (2 spoelbakken rechts) 500 x 1200 mm

€

654

SU-SB 120 2C (2 spoelbakken centraal) 500 x 1200 mm

€

654

SU-GL 100 500 x 1000 mm

€

257

SU-SB 100 2L (2 spoelbakken links) 500 x 1000 mm

€

632

SU-GL 80 500 x 800 mm

€

256

SU-SB 100 2R (2 spoelbakken rechts) 500 x 1000 mm

€

632

SU-GL 50 500 x 500 mm

€

247

SU-SB 80 (2 spoelbakken) 500 x 800 mm

€

576

Buffetbladen ECONOMY-LINE, rooster kruis, glazensproeier
EC-TB 40 400 x 400 mm

€

288

EC-TB 50 400 x 500 mm

€

301

Tapbladen EC-TB

EC-TB 60 400 x 600 mm

€

313

hoogte = 40 mm

EC-TB 70 400 x 700 mm

€

325

incl. glazensproeier

EC-TB 80 400 x 800 mm

€

367

EC-TB 100 400 x 1000 mm

€

409
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* Optie: afvoerplug € 50,00
Prijzen zijn exclusief montagekosten.

IJSBLOKJESMACHINES
IJSBLOKJESMACHINES
Wessamat ijsblokjesmachines luchtgekoeld en watergekoeld
Gamko levert machines voor kristalheldere, hygiënisch geproduceerde
ijsblokjes. De zogenaamde golventechniek staat garant voor perfectie en
betrouwbaarheid van de machine. Deze techniek houdt in dat het water,
waarmee de ijsblokjes worden bereid, zich ritmisch beweegt waardoor er
een regelmatige golfbeweging met een constante snelheid ontstaat. Het
gevolg daarvan is, dat bij dit bereidingssysteem eerst de watermoleculen
bevriezen. De in het drinkwater opgeloste stoffen en verontreinigingen
blijven achter in de waterbak en worden met het restwater afgevoerd.
Resultaat: kristalheldere, zuivere ijsblokjes en extreem weinig
waterverbruik. Dit in verhouding tot traditionele ijsblokjesmachines, die
gebruik maken van sproeitechnieken.

De hier getoonde producten zijn slechts een gedeelte van het
assortiment, neem contact met Gamko op voor het complete overzicht
(o.a. machines voor schaafijs en miniklontjes).
Algemene kenmerken:
stekkerklaar - perfecte techniek (golventechniek) - duurzaam betrouwbaar - ijsblokjes van uitstekende kwaliteit - hygiënisch - zeer
zuinig met water - behoeven geen spoelprogramma - neem contact op
met Gamko voor het complete assortiment.

Art. nr. ijsblokjesmachine

Uitvoering

Capaciteit

Afmetingen BxDxH

WRB

W19L
W19LE
W19W
W21L
W21LE
W21W
W31L
W31LE
W31W
W51L
W51LE
W51W
W81L
W81W
W121L
W121W
C103

luchtgekoelde ijsblokjesmachine
luchtgekoelde ijsblokjesmachine geschikt voor inbouw
watergekoelde ijsblokjesmachine
luchtgekoelde ijsblokjesmachine
luchtgekoelde ijsblokjesmachine geschikt voor inbouw
watergekoelde ijsblokjesmachine
luchtgekoelde ijsblokjesmachine
luchtgekoelde ijsblokjesmachine geschikt voor inbouw
watergekoelde ijsblokjesmachine
luchtgekoelde ijsblokjesmachine
luchtgekoelde ijsblokjesmachine geschikt voor inbouw
watergekoelde ijsblokjesmachine
luchtgekoelde ijsblokjesmachine
watergekoelde ijsblokjesmachine
luchtgekoelde ijsblokjesmachine
watergekoelde ijsblokjesmachine
ijsblokjes vergruizer

22 kg / 24 uur, bunker 7 kg
22 kg / 24 uur, bunker 7 kg
22 kg / 24 uur, bunker 7 kg
24 kg / 24 uur, bunker 10 kg
24 kg / 24 uur, bunker 10 kg
24 kg / 24 uur, bunker 10 kg
35 kg / 24 uur, bunker 16 kg
35 kg / 24 uur, bunker 16 kg
35 kg / 24 uur, bunker 16 kg
55 kg / 24 uur, bunker 30 kg
55 kg / 24 uur, bunker 30 kg
55 kg / 24 uur, bunker 30 kg
80 kg / 24 uur, bunker 50 kg
80 kg / 24 uur, bunker 50 kg
126 kg / 24 uur, bunker 80 kg
126 kg / 24 uur, bunker 80 kg
3 kg per minuut, bunker: 1 kg

410 x 545 x 535/545 mm
500 x 545 x 585/595 mm
410 x 545 x 535/545 mm
365 x 530 x 465/475 mm
460 x 530 x 530/540 mm
365 x 530 x 465/475 mm
465 x 530 x 515/525 mm
560 x 530 x 580/590 mm
465 x 530 x 515/525 mm
485 x 615 x 655/665 mm
580 x 615 x 720/730 mm
485 x 615 x 655/665 mm
615 x 645 x 705/805/855 mm
615 x 645 x 705/805/855 mm
860 x 650 x 925/1025/1075 mm
860 x 650 x 925/1025/1075 mm
175 x 330x 315 mm

€4
€4
€4
€4
€4
€4
€4
€4
€4
€4
€6
€4
€6
€6
€10
€10
€2

Prijs
€1.513
€1.630
€1.675
€1.868
€1.979
€2.023
€2.336
€2.647
€2.682
€ 2.825
€ 3.031
€ 3.211
€ 3.902
€ 4.138
€ 5.401
€ 5.657
€1.002

Prijzen ijsblokjesmachines zijn excl. eventuele installatie.

W19L

W21- 51

W 81

W121 - W251

C 103
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GAMKO & FOSTER

SAMEN STERK IN KOELEN
Gamko voert ook de service en onderhoud
uit op Foster apparatuur.

✔ één professionele serviceorganisatie voor voedsel- en
drankenkoelingen en vriezers

Binnen de ITW groep zijn Gamko en Foster Nederland
dé koelspecialisten, met elk een eigen specialiteit en een
gedeelde passie in koelen. Gamko en Foster blijven zelfstandig
opereren en innoveren. Foster in koel- en vriesapparatuur
voor de professionele keuken, Gamko in professionele
drankenkoelingen en bar oplossingen (bar design).

✔ full service dienstverlening, waarbij de vakkundige
monteur ook de service en het onderhoud voor Foster
apparatuur kan uitvoeren
✔ één adres voor het bestellen van onderdelen voor
Gamko en Foster apparatuur
Voor meer informatie over de producten
van Foster: www.fosternederland.nl

ONDERDELEN WEBSHOP
Door het gebruik van de juiste en authentieke onderdelen heeft u langer plezier van een energiezuinig koeling.
Gebruik onze webshop, dan weet u zeker dat het juiste onderdeel gebruikt is om de apparatuur te herstellen en
de optimale levensduur te garanderen!
De onderdelen webshop helpt u bij:
• Het zoeken van de juiste onderdelen
• Het zoeken van de juiste artikelnummers
• Bestellen van onderdelen voor Gamko en Foster apparatuur
• Onderdelen worden doorgaans binnen 24 uur verstuurd.
www.gamkowebshop.nl
Voor andere vragen met betrekking tot onderdelen voor Gamko en
Foster producten, helpen wij u graag via mail: onderdelen@gamko.nl
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ONDERHOUD

HOU OOK HET HOOFD KOEL
Onderhoud | Onderhoud & Service | Onderhoud & Full Service
BIJ STORING: BEL DIRECT 076 - 508 7500
24/7 BEREIKBAAR
Het kan zomaar gebeuren: uw zaak zal morgenavond vol
zitten met klanten 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.
Koelingen presteren beter en zuiniger met Onderhoud
Het is noodzakelijk dat u uw professionele koelingen goed onderhoudt.
Uiteraard kunt u dat zelf proberen maar u kunt het ook uit handen geven
aan Gamko. Onze monteur maakt eens per jaar met u een afspraak voor
preventief onderhoud. De kans op storingen aan uw koelingen wordt zo
geminimaliseerd. Daarnaast gebruiken uw koelingen minder stroom door
goed onderhoud.

Optie: Keuring NEN3140:2011
NEN3140 is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van
werkzaamheden nabij, aan of met elektrische apparatuur.
Gamko kan voor u de jaarlijkse verplichte keuring verzorgen! Ook uw
andere apparatuur kan Gamko voor u keuren. De resultaten worden
samengevat in een overzicht dat u direct per mail opgestuurd krijgt. Elk
gekeurd apparaat wordt voorzien van een sticker waardoor aangetoond
wordt dat het apparaat gekeurd is en tot wanneer deze keuring geldig is.

Onderhoud

v.a. 139,- euro per jaar
Min. 1 x per jaar preventief onderhoud voorkomt
storingen en reduceert stroomgebruik op koelingen.
Onze monteur maakt eens per jaar met u een afspraak voor preventief
onderhoud. De kans op storingen aan uw koelingen wordt zo
geminimaliseerd. Daarnaast gebruiken uw koelingen minder stroom
door goed onderhoud. Mocht er onverhoopt toch een storing
plaatsvinden, dan is onze monteur binnen één werkdag bij u op locatie.
Buiten de garantietermijn betaalt u de reparatiekosten. Bij reparatie
heeft u recht op 10% korting op voorrijkosten en arbeidsloon en 15%
korting op de benodigde onderdelen.

Onderhoud & Service

v.a. 240,- euro per jaar na verloop van de garantietermijn
Min. 1 x per jaar preventief onderhoud + geen
reparatiekosten bij storing na de garantietermijn
Onze monteur maakt eens per jaar met u een afspraak voor preventief
onderhoud. Mocht er onverhoopt toch een storing plaatsvinden
dan is onze monteur binnen één werkdag bij u op locatie. Bovendien
wordt er niets berekend aan koeltechnisch materiaal, voorrijkosten en
arbeidsloon. Afsluiting bij aanschaf, voor maximaal 10 jaar. Gedurende
de garantietermijn betaalt u enkel het tarief voor Onderhoud.

Onderhoud & Full Service

v.a. 316,- euro per jaar na verloop van de garantietermijn
Min. 1 x per jaar preventief onderhoud + geen
reparatiekosten bij storing na de garantietermijn +
geen reparatiekosten in en na de garantietermijn aan
niet-koeltechnische onderdelen
Onze monteur maakt eens per jaar met u een afspraak voor preventief
onderhoud. Mocht er onverhoopt toch een storing plaatsvinden, dan is
onze monteur binnen één werkdag bij u op locatie. Dit is inclusief alle
onderdelen, benodigd materiaal, voorrijkosten en arbeidsloon. U betaalt
dus ook geen kosten bij vervanging van niet-koeltechnische onderdelen
als bijvoorbeeld handgrepen en deurrubbers. Afsluiting bij aanschaf,
voor maximaal 10 jaar. Gedurende de garantietermijn betaalt u enkel
het tarief voor Onderhoud.
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LEVERINGSVOORWAARDEN NVKL
Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie- en
onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het
gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling NVKL: groothandelaren, importeurs
en fabrikanten van halffabrikaten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015
jaar onder nr. 25/2015.
AFDELING I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Leverancier: de ondernemer op het gebied van de koudetechniek en
luchtbehandeling, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van
producten, te weten de levering van zaken, dan wel de levering van diensten zoals
montage, installatie, reparaties, inspectie of onderhoud, daaronder begrepen deze
ondernemer die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst.
- Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeen-komst.
- Product: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, aanneming van
werk, inspectie of onderhoud.
- Reparatie: het herstel van een zaak.
- Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door
een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen
technische wijze.
Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1. Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere
overeenkomst tussen leverancier en afnemer deze algemene voorwaarden van
toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/of
het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene
voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. De bepalingen van de afdeling II, III en IV bevatten een specifieke regeling en gelden
als aanvulling op de algemene bepalingen in afdeling I. Bij tegenstrijdigheid tussen
de bepalingen in afdeling I en de bepalingen in de afdelingen II t/m IV prevaleren de
laatste.
Artikel 3. Aanbieding.
3.1. Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
3.2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en
gedurende normale werkuren.
Artikel 4. Overeenkomst.
4.1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is leverancier eerst gebonden
na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de
vooruitbetaling bij opdracht, indien vooruitbetaling overeengekomen is.
4.2. Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder
gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een
afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen
omtrent betaling en garantie.
4.3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al dan niet
schriftelijk vastgelegd, met afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst
boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in
het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden
wordt gepresteerd.
4.4. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van
leverancier bindend.
4.5. De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn
gespecificeerd.
4.6. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d.
vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk
zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper
ondertekende opdrachtbevestiging.
4.7. Op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op zaken, die door tussenkomst
van leverancier aan afnemer beschikbaar worden gesteld, blijven de intellectuele
eigendomsrechten aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. Afnemer
verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die hem door tussenkomst van
leverancier worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van
intellectuele eigendom te respecteren. Afnemer is verplicht om documenten en
overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens
als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan leverancier te
overhandigen, voorzover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader
van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare
zaken en voor gegevens, die de afnemer aan leverancier verstrekt, gelden mutatis
mutandis de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op afnemer rusten.
4.8. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens en de intellectuele
eigendom op de informatie die in een en ander ligt besloten, welke leverancier
verstrekt, blijven eigendom van de leverancier en moeten op diens verzoek
direct aan hem worden teruggezonden. Het is afnemer niet toegestaan dat deze
tekeningen enz. worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage
gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 5. Prijzen.
5.1. De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen
luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende
overheidslasten, en zijn voorts ofwel gebaseerd op levering “af fabriek/magazijn”
volgens Incoterms geldend op het moment van het uitbrengen van de offerte
c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. In geval van
levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend “onverpakt”, tenzij anders is
overeengekomen.
5.2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden - is leverancier gerechtigd de overeengekomen
prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3
maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, behoudens voor
zover het betreft het in afdeling IV genoemde onderhoudscontract.
5.3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van leverancier begrepen om door hem
verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in
rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn
de in leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
5.4. Kosten van in- en uitladen en van vervoer van door afnemer ter beschikking
gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken
zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier
zake door leverancier betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste
van afnemer.
Artikel 6. Betaling.
6.1. Betaling van aan leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is
overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na levering.
6.2. De leverancier heeft te allen tijde het recht het totaal van de door afnemer
verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen. Bij
bedragen boven
€ 25.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
• 40 % bij opdracht;
• 50 % bij aflevering;
• en het restant (10%) binnen 30 dagen na levering.
6.3. Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door de
leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.
6.4. De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten,
tenzij anders wordt overeengekomen.
6.5. Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te
zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de
verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar
een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente,
zoals bedoeld in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 BW, onverminderd de aan leverancier
verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele
gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op
afnemer te verhalen.
6.6. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna
in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste
plaats met de oudste factuur wordt verrekend.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.
7.1. Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer
afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten,
voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door leverancier in het kader van
de overeenkomst ten behoeve van afnemer door leverancier te vergoeden
werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd
totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten,
van leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle
vorderingen die leverancier jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten
van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier.
7.2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag
deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen,
behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.
7.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan
en zich nog in handen van afnemer bevinden, zal zodra leverancier te kennen geeft
dit te wensen afnemer medewerking verlenen aan de vestiging van pandrechten
als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan
de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier dan uit welke hoofde dan ook
tegen afnemer mocht hebben.
7.4. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren.
Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen
brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de
polissen van deze verzekeringen aan leverancier op de eerste aanzegging ter in-zage
te geven. Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van
voornoemde verzekeringen zullen, zodra leveran-cier te kennen geeft dit te wensen,
door afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239
BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier op afnemer.
7.5. Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
leverancier tekortschiet of leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij
in die verplichtingen tekort zal schieten, is leverancier gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal
afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger
kan zijn dan de oor-spronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming
gevallen kosten.
7.6. Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken
in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te
verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn
afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit
artikel.

7.7. Afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer
is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden
te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
leverancier. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra leverancier
daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals
aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit
welke hoofde dan ook jegens afnemer.

zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde
(gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot
een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen
prijs. Tenzij afnemer gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding,
geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - afnemer geen
recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van
werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in de
afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de
leverancier niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit
de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen is
nagekomen, kan afnemer in een schriftelijke mededeling een laatste passende
termijn stellen voor de nakoming door de leverancier van deze verplichtingen.
Indien de leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt,
kan de afnemer, voor rekening en risico van de leverancier, de noodzakelijke
herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien
herstelwerk-zaamheden aldus met succes door afnemer of door een derde worden
uitgevoerd, is leverancier door vergoeding van de afnemer gemaakte redelijke
kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met
dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde
product overeengekomen prijs zullen bedragen.
8.2 Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd:
a) heeft de afnemer recht op een korting op de voor het geleverde product
overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het
product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor
het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
b) kan de afnemer, indien het gebrek zo ernstig is dat het afnemer in belangrijke
mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling
aan leverancier de overeenkomst ontbinden. Afnemer heeft dan recht op restitutie
van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de
door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het
geleverde product overeengekomen prijs.
8.3 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
medewerkers van leverancier, alsmede behoudens het bepaalde in art. 13.6 en
in lid 1 en 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van leverancier, zoals voor
gebreken in het geleverde product en in verband met de levering zoals voor schade
door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, bedrijfsschade, andere
indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, en voor
schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers
van) leverancier, uitgesloten.
8.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of
andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte
gegevens. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door
welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen,
halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
8.5 Indien leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage
hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van
afnemer.
8.6 Afnemer is aansprakelijk voor het niet door leverancier geleverde bouwkundige
gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de
bodem en is verplicht aan leverancier de schade te vergoeden, die hij tengevolge
van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van
de bodem mocht lijden.
8.7 Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen
terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de
aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met
afnemer is uitgesloten.
8.8 Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier, is afnemer gehouden
leverancier te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door
leverancier van zaken toebehorend aan afnemer.

Artikel 14. Risico in verband met levering.
14.1 Tot de levering volgens artikel 13.4 van deze afdeling heeft plaatsgehad, zijn de
producten voor rekening en risico van leverancier. Na de levering zijn de producten
voor rekening en risico van afnemer.
14.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen
door afnemer aan leverancier zijn gegeven, door leverancier in redelijkheid bepaald,
zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht
is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend
voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en
verpakkingsafval.
14.3 De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten
van leverancier is overeengekomen, voor rekening en risico van afnemer, zelfs dan,
wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de
clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender,
d.w.z. leve-rancier, zijn.

Artikel 9. Overmacht.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van
leverancier onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand
komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst
blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog,
oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van leverancier
of diens leveranciers.
Artikel 10. Ontbinding.
10.1. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting
hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot
het af-nemen van door leverancier te leveren prestaties) surséance van betaling,
stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf
van afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft
leverancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbonden te verklaren, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding of
garantie gehouden zal zijn.
10.2. Leverancier heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 10.1. of door
de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade
wordt ge-fixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet
uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van
leverancier om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van afnemer te
vorderen, indien daartoe gronden zijn.
10.3. In de in artikel 10.1. bedoelde gevallen kan leverancier ook de uitvoering van de
overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen
afne-mer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast
heeft leve-rancier in dit geval het recht op vergoeding van de schade die hij als
uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
10.4. In geval van opschorting, is leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de
over-eenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen
en gefabri-ceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor
rekening en risico van afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding is de vorige
volzin van over-eenkomstige toepassing, met dien verstande dat leverancier in
plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening
van afnemer. Bij op-schorting of ontbinding heeft leverancier recht op volledige
schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.
Artikel 11. Geschillen.
11.1 Geschillen tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, de totstandkoming
of uitvoering van een overeenkomst of nadere overeenkomst kunnen zowel
door leve-rancier als door afnemer aanhangig worden gemaakt bij De
Geschillencommissie Koude en Klimaat Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP
Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl)
11.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
in-dien afnemer zijn klacht eerst bij leverancier heeft ingediend. Leidt de klacht
niet tot een oplossing dan kan het geschil vervolgens schriftelijk of in een andere
door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden
gemaakt.
11.3 Wanneer afnemer een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is
leve-rancier aan deze keuze gebonden. Indien leverancier een geschil aanhangig
wil ma-ken, moet hij afnemer schriftelijk of in een andere passende vorm vragen
zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Leverancier is bij
uitblijven van instemming van afnemer binnen voornoemde vrij het geschil bij de
gewone rechter aanhangig te maken.
11.4 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie
wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie
geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.
11.5 Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde
Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
11.6 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12. Algemeen.
Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene
voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn leverancier en afnemer verplicht opnieuw
te onderhandelen omtrent het nietige be-ding.
AFDELING II. NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE LEVERINGEN IN HET
KADER VAN KOOPOVERENKOMSTEN
Artikel 13. Levering en levertijden.
13.1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
• de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
• de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering door hem van
zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens,
vergunningen e.d.;
• de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens
door leverancier uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de
koopovereenkomst;
• de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de
koopovereenkomst vóór het uitvoeren door leverancier van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
13.2 Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of
de uitvoering daarvan wordt opgeschort door afnemer, wordt de levertijd met
minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of
van de opschorting verlengd.
13.3 Indien aan de zijde van leverancier vertraging in de levering ontstaat tengevolge
van het niet voldoen door afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering
van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met
minimaal de duur van deze vertraging.
13.4 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien
keuring in het bedrijf van leverancier overeengekomen is, voor keuring en in de
overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien overeengekomen
op de plaats van oplevering gereed.
13.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van
het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier
vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden
of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig
worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
13.6 Overschrijding van de levertijd geeft leverancier geen recht op gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer
dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van leverancier meer dan 16 weken
zal bedragen. De afnemer kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst
door een schriftelijke mededeling aan leverancier ontbinden en heeft dan, voor

Artikel 15. Garantie.
15.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat leverancier in voor de
deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten, zulks voor de
duur van twaalf maanden nadat de producten (in de zin van art. 13.4) zijn geleverd.
De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening,
vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende
voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst
en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften
van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze
nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn
voor rekening van de afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de
toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van
de ander te brengen. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van
garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
15.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van
leverancier uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.
15.3 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemer bij
acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen 14
dagen na de levering als bedoeld in art. 13.4 bij leverancier te reclameren, wordt
het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van
leverancier tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie elke
vordering van de afnemer terzake van een tekortkoming in de prestatie van
leverancier uitsluiten.
15.4 Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan
leverancier direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven
kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan als
uitsluitend of overwegend direct gevolg van een onjuistheid in de door leverancier
ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan
leverancier te retourneren, tenzij leverancier besluit dat reparatie of vervanging op
de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle
bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s)
van leverancier en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn.
15.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het
gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit
van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.
15.6 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de
beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten
van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen
die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel
of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling
van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of
reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het
product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan
normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of
indien afnemer niet stipt de door leverancier gegeven bedrijfs- en respectievelijk
bedieningsvoor-schriften is nagekomen.
15.7 Leverancier is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd, een en
ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier, hetzij de desbetreffende
onderdelen te vervangen en nieuw te monteren, hetzij de overeengekomen
werkzaamheden op-nieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging
van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der
geleverde zaken nimmer verlengen.
15.8 Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk
worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom
van leverancier en worden aan hem door afnemer op diens kosten geretourneerd.
Zonder schriftelijke uit-drukkelijke toestemming van leverancier is afnemer niet
gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan leverancier terug te zenden.
15.9 Voor producten en onderdelen daarvan, welke leverancier niet zelf vervaardigd
heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de
leverancier(s) van leverancier, garantie wordt gegeven.
15.10 Indien leverancier om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten
te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van
de garantie, zullen - in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de
beletselen van tijdelijke aard zijn - de garantieverplichtingen worden opgeschort
totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl - ingeval redelijkerwijze mag worden
aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn - leverancier de geldswaarde
van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door leverancier be-taalde kostprijs
van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.
15.11 Het beweerdelijk niet-nakomen door leverancier van zijn hierboven bedoelde
garantieverplichtingen ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke voor
hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten
overeenkomst mochten voortvloeien.
15.12 De hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier vervalt, indien afnemer
niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit
de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst
mocht voortvloeien.
AFDELING III. NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE MONTAGE
EN INSTALLATIE
Artikel 16. Levering en levertijd.
16.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht
		 noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunnin-gen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden
		 noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst
		 vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden
		voldaan.
16.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van
het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier
vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden
of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig
worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
16.3 Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat leverancier van
rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
16.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke
machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de
overeenkomst.
16.5 Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de levertijd
bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan
de zijde van leverancier ontstaat tengevolge van het niet voldoen door afnemer
aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen
medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
16.6 De montage en installatie geldt als voltooid, wanneer de te monteren producten of
de belangrijkste onderdelen daarvan - een en ander in redelijkheid ter beoordeling
door leverancier - bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming
zijn opgesteld.
16.7 Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de
overeengekomen plaats van bestemming voor risico van afnemer.
16.8 Afnemer zal, indien hierom door leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol
ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd,
zulks onverminderd het bepaalde in artikel 19 (van deze afdeling).
Artikel 17. Keuring en beproeving.
17.1 Indien keuring en/of beproeving bij afnemer is overeengekomen, zal leverancier
gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. Afnemer zorgt voor
tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en
bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn
rekening en risico.
17.2 Aan leverancier zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van afnemer naar
aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie door
afnemer afgekeurd of geweigerd kan worden.
17.3 De kosten van de keuring zijn voor rekening van afnemer.
17.4 De keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang van
onderhavige of andere werkzaamheden van leverancier. Zo afnemer niet binnen
acht dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik
heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.
Artikel 18. Montage en installatie.
18.1 Afnemer is jegens leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering
van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn
voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het
product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door
of vanwege leverancier wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd
verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
18.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen
rekening en risico dat:
a. het personeel van leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is
aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten
gedurende de normale werkuren en bovendien, indien leverancier dit
noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer
heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst
en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van leverancier
aanwezig zijn;

c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde
transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere
zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en
bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein
materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting
enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer normale meet- en
testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van
leverancier staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en
worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de
toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste
plaats aanwezig zijn.
18.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden
niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afne-mer.
Artikel 19. Garantie.
19.1 Terzake van door leverancier uitgevoerde onderhouds- en servicewerkzaamheden
of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie
gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen
werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de
werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van
de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden,
voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze
verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten
alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer.
Met repara-tiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie
uitgevoerde werkzaamheden.
19.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is leverancier alleen
binnen Nederland gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven
garantieverplichtingen.
19.3 De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der
hieronder genoemde omstandigheden voordoen:
• de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld
na vaststelling daarvan aan leverancier meege-deeld;
• de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
• door afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht;
• afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;
• de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van leverancier zijn niet
opgevolgd.
19.4 De op grond van artikel 19.2 te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar
in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan leverancier op diens verzoek
worden geretourneerd.
19.5 Op geleverde doch niet door leverancier gemonteerde onderdelen wordt, bij
gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.
AFDELING IV. NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE ONDERHOUD & SERVICE
AAN INSTALLATIES
Artikel 20. Definities.
In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende
betekenis:
- Onderhoudscontract: de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het verrichten
van preventief onderhoud tijdens de contractsperiode.
- Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig
de voorschriften van de F-gassenverordening en de Ozonverordening, zoals het
controleren van een installatie op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming
van verlies van koudemiddel, het controleren, uittesten en doormeten van
elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zonodig het opnieuw
afstellen of inregelen van de installatie(s).
- Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties
aan zaken.
Artikel 21. Preventief Onderhoud.
21.1 Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale
werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering
van weekends en algemeen erkende feestdagen.
21.2 Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door afnemer
schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de
installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven
leiden.
21.3 Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het zicht zijn
aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e) meubel(en)
behoort niet tot het preventief onderhoud alsook het reinigen van de verdampers
en condensor(en) van de in-stallatie(s).
21.4 Na uitvoering van een inspectie wordt afnemer door leverancier middels
overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van onderhoud
en bedrijfszekerheid van de installatie.
Artikel 22. De Verordening.
De conform de Besluiten noodzakelijk uit te voeren preventieve controles zullen
op voorhand en tijdig aan afnemer worden gemeld, waarna laatstgenoemde
leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreffende controle
overeenkomstig voor-noemde Besluiten uit te voeren.
Artikel 23. Koudemiddelen.
Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan aantekening
in het logboek van de betreffende installatie gedaan. De in het kader van het
preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat aan afnemer
doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan leverancier is
deze daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke bepalingen te houden.
Artikel 24. Correctief onderhoud.
24.1 Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het
onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na
ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan wel nadat signalering van de
storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding
zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd
worden uitgevoerd.
24.2 In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 25. Vrije toegang.
25.1 De servicemonteur van leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te
hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde
toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door afnemer niet wordt toegestaan,
is leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden
uit te voeren, onverminderd de verplichting van afnemer aan leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.
25.2 De servicemonteur van leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen
beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter
beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid
welke niet aan leverancier kunnen worden toegerekend, kunnen aan afnemer in
rekening worden ge-bracht.
Artikel 26. Uitsluitingen.
Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van
werkzaamheden in verband met:
a. Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere
doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd.
b. Onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door
vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende
functioneren van de installatie(s).
c. Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf.
d. Een abnormale fysieke of elektrische belasting.
e. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door
derden.
f. Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die
gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaamheden.
g. Slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door
invloeden van buitenaf.
h. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie - ter beoordeling van
leverancier - of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt)
voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.
Artikel 27. Betaling en nakoming.
27.1 Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld
opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van
de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.
27.2 Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn
geschied.
27.3 In geval de afnemer in enige mate in gebreke is terzake de nakoming van zijn
verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld terzake het
onderhoudscontract, op grond waarvan leverancier zijn verplichtingen heeft
opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en
uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de Regeling.
27.4 Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het opschortingsrecht door
leverancier kan hij niet aangemerkt worden als “beheerder” in de zin van artikel 6
van de Regeling.
Artikel 28. Garantie
Terzake van door leverancier uitgevoerde montage, reparatie, installatie, onderhouds- en
servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen,
alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen
werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de
werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele ver-plichting van
de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden,
voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze
verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten
alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met
reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde
werkzaamheden.
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FLEXBAR

Maxiglass Noverta Premium

E3 flessenkoeling stekkerklaar en splitopstelling

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
Eenvoudige installatie

De groene revolutie in professioneel koelen
Ongekend zuinig met stroom
Nieuwe vormgeving
Maximale presentatie
Leverbaar met deurlijst in antraciet en chroomstaal
Direct geld besparen op stroomverbruik tot wel 65% per jaar

De groene revolutie in professioneel koelen
Nog sneller inkoelen van uw dranken
Meer zichtbare presentatie door groter glasoppervlak
Vertrouwde en bewezen Nederlandse kwaliteit
Ongekend zuinig met stroom - direct besparen op uw stroomverbruik

Gamko FLEXBAR

Gamko Maxiglass

Gamko E3

modulair barsysteem

GM-Line Noverta Premium

flessenkoelingen

Fustenkoelingen Noverta Premium

verbeterde flescapaciteit, ongekend energiezuinig

Bierkoelers & koelwatertanks

Dé klassieker in de horeca
Vertrouwde en bewezen kwaliteit
Nieuwe vormgeving en groene prestaties
Direct geld besparen op stroom tot wel 400 euro per jaar
Voorzien van een natuurlijk koudemiddel
Ook leverbaar met handig flessennest
Prima te combineren met Gamko fustenkoelingen

Voorzien van een natuurlijk koudemiddel
Direct geld besparen op stroomverbruik tot wel 57% per jaar
Snel de juiste biertemperatuur voor de beste smaakbeleving
Alle opgeslagen fusten gegarandeerd dezelfde temperatuur

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

Gamko GM-Line

Gamko fustenkoelingen

Gamko bierkoelingen

flessenkoelingen Noverta Premium & GM-Line splitopstelling

fustenkoelingen voor onder de bar en paneelbouw fustenkoelingen

gekoeld tappen met bierkoelers en koelwatertanks

De GM-Line flessenkoelingen van Gamko zijn al

Bij Gamko weten we al ruim een halve eeuw hoe

decennialang dé klassiekers in de horeca. Alom

we tapbier snel op de perfecte temperatuur krijgen,

geprezen vanwege het gebruiksgemak door

behouden en overal uit kunnen serveren. Met ons

onder andere de ergonomische handgreep, zijn

assortiment bierkoelingen, geplaatst op een vaste

duurzaamheid, de tijdloze uitstraling en uiteraard

plek of mobiel, serveert u bier altijd met de beste

de excellente koelprestaties. Maar dit is niet

smaakbeleving. Gamko produceert en levert bierkoelers

alles. Gamko heeft deze klassieker nog verder

als staand en als liggend model en worden stekkerklaar

ontwikkeld en verbeterd. Vanaf nu is ook de

met een ingebouwde koelmachine uitgevoerd. Voor een

GM-Line zuinig met stroom én vriendelijk voor het

splitopstelling zijn koelwatertanks de oplossing.

milieu. Deze nieuwe generatie koelingen voert
Gamko onder naam GM-Line Noverta Premium.

Alle Gamko bierkoelers en koelwatertanks werken met
behulp van een open waterbad en zijn geschikt voor

Gamko produceert en levert de GM-Line in vier

verschillende bierspiralen. De bierkoelers zijn voorzien van

varianten. Een 1-deurs koeling, een 2-deurs

een mechanische thermostaat. De koelwatertanks worden
standaard uitgevoerd met elektronische thermostaat.

koeling en een koelbuffet met 2 deuren plus in
het midden een handig flessennest voor 8 grote

Leverbaar in verschillende volumes, geschikt voor twee

flessen. Deze laatste variant is ook leverbaar voor

tot wel twaalf soorten bier tegelijk en met een maximale

een splitopstelling voorzien van een gekoelde lade

tapcapaciteit van ruim 530 liter per uur.

onder het flessennest.

Werkblad flessenkoelers & -vriezers

Glazenvriezers

Compacte bovenlader voor flessen
Voor plaatsing in of op het werkblad van de bar
Voor koelen of vriezen
Ideaal voor een snelle uitgifte
Professionele uitstraling

Efficiënt en krachtig koelsysteem;
binnen enkele minuten bevroren glazen (ook uit de vaatwasser)
Voor ijskoude flessen likeur en gedistilleerd
Optimale smaakbeleving van gekoelde dranken
Geavanceerde technologie die condens en ijsafzetting op de deur voorkomt

Gamko flessenkoelers & -vriezers

Gamko glazenvriezers

inbouw & opbouw werkblad

Gamko produceert en levert handige koelers en vriezers

hét perfecte plaatje voor uw bar

Gamko

Product Overzicht
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Dé klantenmagneet naar uw bar. Dat zijn

voor inbouw of plaatsing op het werkblad van de bar.

de nieuwe glazen vriezers van Gamko! We

Deze compacte bovenladers voor flessen, ook wel

combineren nieuwe technologie met een fraai

counter top coolers/freezers genoemd, zijn stekkerklaar

ontwerp dat altijd past bij uw wensen. Onze

en ideaal voor het uitschenken van bijvoorbeeld

nieuwe vriezers zorgen voor een fraaie presentatie

gekoelde wijn, likeur of wodka per glas op een constante

van uw glazen en uw drankenvoorraad. De klant

temperatuur. Van bovenaf biedt de koeler een goed

ziet alles in één oogopslag.

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. In combinatie met de juiste flessen
geeft u de bar een professionele uitstraling.
Gamko levert de werkblad flessenkoelers & -vriezers in vier
varianten: voor maximaal tien of twaalf flessen van 1 liter en
als vriezer of koeler. Het model VK/10 is geschikt voor op- en
inbouw en heeft een capaciteit van maximaal tien flessen
van 1 liter en is verkrijgbaar in een koel- en vriesuitvoering.
De VK/12 is speciaal ontworpen voor inbouw en heeft een
capaciteit voor maximaal twaalf flessen van 1 liter en is ook
verkrijgbaar in een koel- en vriesuitvoering. Het interieur van
beide typen is gemaakt van hoogwaardig RVS (AISI 304).

Gamko is toonaangevend producent van
professionele drankenkoelingen voor horecabedrijven en instellingen met horecafaciliteiten.
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