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Foster presenteert: de best 
presterende koelkast die we 
tot nu toe ontwikkeld hebben.

Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.
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G3 koelkasten

EcoPro G3 koelkasten
De volgende generatie in koelen

Enorme opslagcapaciteit. Op de enkeldeurs 
modellen leveren wij standaard vier rekken voor 
het maximaal benutten van de opslagruimte.

Met PureControl maakt het display van de G3 gebruik van 
zuivere LED’s met InGaN-technologie. Dit betekent een 
hogere resolutie en een langere levensduur - en dat alles bij 
een lager stroomverbruik. 

Met G3 krijg je het beste van twee werelden: enorme  
koelcapaciteit in combinatie met een laag energieverbruik.

De derde generatie van EcoPro, de G3, staat voor 
betrouwbaarheid, energiebesparing, voedselveiligheid en hygiëne.

304 is de gouden standaard in het roestvrij 
staal. In combinatie met Foster’s unieke polijst 
systeem zijn zo de meeste belaste ‘touchpoints’  
in de keuken zeer goed afgewerkt.

Koelingen 
voor opslag

A LABEL EP700H 
MODEL

Ontworpen met behulp van ‘CFD’: een 
geavanceerde techniek die in de Formule 1 en 
de ruimtevaart wordt gebruikt om de beweging 
van lucht te volgen. Dit  zorgt ervoor dat het 
voedsel langer vers blijft.

De nieuw ontworpen                           condensor 
heeft weinig onderhoud nodig en zorgt voor een 
ongelooflijke efficiency van alle G3 modellen.

Standaard geleverd op vergrendelbare 
zwenkwielen, waardoor je gemakkelijk bij alle 
kanten van de koeling kunt komen.

Foster Shield zorgt ervoor dat je beschermd  
bent tegen de gevaren van onveilige voedsel-
opslag door een geavanceerde temperatuur-
regeling en een hygiënisch ontwerp.
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G3 koelkasten

Met de G3 Short passen koelkasten door 
standaard deuropeningen zonder te hoeven 
kantelen. Dit model is daardoor zeer geschikt voor 
gebruik in keukens met een laag plafond.

Veelzijdig

De rekdragers over de gehele lengte kunnen 
meer gewicht dragen. Het rek en de deurrubbers 
zijn eenvoudig uitneembaar voor reiniging.

Duurzaam

Werkt efficiënt bij omgevingstemperaturen tot 
43ºC (overtreft ISO-klimaatklasse 5). De  G3 zal je 
ook in de warmste keukens nooit in de steek laten.

Perfect voor warme keukens

Door het toevoegen van een gateway (wordt niet 
meegeleverd), ben je klaar voor connectivity en kun 
je o.a.  HACCP-temperatuur data of informatie over 
energieverbruik eenvoudig vastleggen en delen.

Klaar voor de toekomst

Boordevol innovatie voor de meest veeleisende keukens

Foster Shield zorgt ervoor dat je beschermd bent tegen 
de gevaren van onveilige opslag van voedsel. Het heeft 
een koelsysteem dat opnieuw is ontworpen met behulp 
van CFD-technologie voor een verbazingwekkende 
temperatuurbeheersing. Ook het verbeterd ontwerp, waardoor de 
G3 onze koelkast is die het meeste  
makkelijk is schoon te maken, draagt bij aan ons meest 
voedselveilige product tot nu toe.

Het controller display van de G3 maakt gebruik van zuivere LED’s, 
met InGaN technologie, wat betekent dat het een hogere resolutie 
heeft, langer meegaat - en toch minder stroom verbruikt.

De witte letters zijn 33% groter, met scherpere definitie die 
kan worden bekeken vanuit een hoek van 180 graden. De koks 
kunnen de temperatuur van hun koelkast in een oogopslag zien 
vanuit alle plaatsen in de keuken.

We hebben een gloednieuwe versie ontwikkeld van onze 
bekroonde +stayclear condensor, die nu een integraal onderdeel 
is van het hele G3 koelkast- en koelwerkbank programma.

Dit slimme, onderhoudsarme onderdeel zorgt ervoor dat niet 
alleen de G3 energie bespaart zodra hij in de keuken staat, maar 
dat hij ook na verloop van tijd een hoog prestatieniveau behoudt.
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G3 koelkasten

G3 kasten

Standaard 

VisMarine

Dubbele deur

In een oogopslag
Glazen deur ShortHalve deuren / twee zones



www.fosterrefrigerator.com

Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

12

G3 koelkasten

De G3 heeft nog zoveel meer te bieden
dan je op het eerste gezicht zou zeggen...

700 ENKELDEURS 700 SHORT700 HALVE DEUREN 820 SCHEEPVAART 1440

Afmetingen (bxdxh) in mm 700 x 855 x 2080 -

Bruto volume (Liters) 600 -

Koeler (+1˚C/+4˚C) EP700H A

Vriezer (-18˚C/-21˚C) EP700L B

Glazen deur* EP700G B

Aantal GN2/1 rekken 4 -

Afmeting rek 530 x 650 -

700 x 855 x 2080 -

600 -

EP700H2 B

EP700L2 C

- -

4 -

530 x 650 -

700 x 855 x 1955 -

600 -

EP700SH A

EP700SL B

- -

4 -

530 x 650 -

700 x 855 x 2080 -

600 -

EP700H D

- -

- -

4 -

530 x 650 -

1440 x 855 x 2080 -

1350 -

EP1440H B

EP1440L D

EP1440G B

8 -

530 x 650 -

Specificaties

Energielabel**

Prestaties, betrouwbaarheid en kwaliteit

• Versterkte 5 mm roestvrije scharnieren aan de boven- en onderkant 
van de deur zorgen voor extra stevigheid en voorkomen het risico 
van doorzakken. (getest tot 250.000 openingen, gelijk aan tien jaar 
gebruik).

• Geavanceerde glasvezellasertechnologie gebruikt tijdens de productie 
zorgt voor preciezere verbindingen en dus voor een betere afwerking, 
prestaties en hygiëne van de G3 modellen.

• Het bovenste paneel voorzien van het ‘Airlines’ ventilatiesysteem  
houdt het koelsysteem koel en efficiënt.

• Gearceerde vervangen door: Het anti-kantel systeem zorgt ervoor 
dat elk rooster 40 kg kan dragen. Wanneer extra sterke schappen 
nodig zijn, bieden wij extra rekken voor zwaar gebruik met een 
draagvermogen van 60 kg.

• Zelfsluitende deuren zorgen voor een constante opslagtemperatuur.

Energie-efficiëntie en duurzaamheid

• G3 heeft een kleine CO2 footprint door het toepassen van 
Hydrocarbon koudemiddel. Het lage energie verbruik, de lange 
levensduur van het product en de recyclebaarheid zorgen ervoor dat 
de EcoPro G3 je bedrijf zal helpen zijn footprint te verkleinen.

• Hoogwaardig Cylopentaanschuim is thermisch efficiënter. Het behoudt 
zijn isolerende werking langer dan traditioneel gebruikte schuimen.

Toegevoegde waarde

• Toonaangevende capaciteit - je krijgt ‘meer koelkast voor je geld’: 
tot 54 liter extra ruimte vergeleken met de opslagcapaciteit van een 
gemiddeld concurrerend product.

Hygiëne en veiligheid

• Ergonomische handgreep uit één stuk voor gemakkelijk openen 
en reinigen.

• Hygiënische en contactloze magnetische 
ventilatordeurschakelaar zonder bewegende delen.

* Glazen deur geschikt voor omgevingstemperatuur H 32˚C. NB: Model voor vis vereist een afvoer.
** Gebaseerd op standaard specificatie. Volledige energielijsten zijn beschikbaar op fosterrefrigerator.com.

Let op: afmetingen en temperaturen van andere modellen vind je in de prijsbrochure.
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NB: Geef de gewenste opties door op het moment van bestellen aub.

RVS achterkant voor eiland opstelling

Anti-kantel roestvrijstalen rekgeleiders

GN 2/1 nylon gecoat rek

Opties

Elektrische aansluiting 220/60/1

Remote uitvoering

150 mm poten ipv zwenkwielen

Links draaiende deur ipv rechts

‘Heavy duty’ rekken (60 kg)

Flessenrek (140 flessen)

Nog meer opties:

GN2/1 roestvrij stalen rek


