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Onze koelwerkbanken zijn verkrijgbaar in 
alle soorten en maten. Van eenvoudig tot 
uitgebreid, met laden of met deuren.

https://youtu.be/TaKhboQbG0M
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G3 koelwerkbanken

EcoPro G3 koelwerkbanken
De volgende generatie in koelen

Standaard geleverd op vergrendelbare zwenkwielen, 
waardoor je gemakkelijk bij alle kanten van de koeling 
kunt komen. Eenmaal op zijn plaats en vergrendeld, 
kunt je er zeker van zijn dat de koeling daar blijft staan.

250.000 varianten beschikbaar,  
er is altijd een model dat goed  
in jouw keuken past.

Zelfs in de warmste keukens 
tot 43˚C (ISO klimaatklasse 5) 
werkt de G3 optimaal.

Koelingen 
voor opslag

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. 

Foster Shield zorgt ervoor dat je 
beschermd bent tegen de gevaren 
van onveilige voedselopslag 
door een geavanceerde 
temperatuurregeling en een 
hygiënisch ontwerp.

De koelwerkbanken zijn voortaan ook voorzien 
van de onderhoudsvrije                                    condensor!

Een kleinere voetafdruk - 
het compactere ontwerp 
van G3 werkbanken 
maken dat ze passen 
in de krapste keukens 
zonder aan koelcapaciteit 
te verliezen.

A+ LABEL EP1/2H 
MODEL
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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

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

Duurzaam

G3 koelwerkbanken zijn uitgerust met de nieuwe 
en verbeterde +stayclear condensor dat zorgt 
voor een betrouwbare temperatuurregeling en 
verbetering van de voedselveiligheid.

Innovatie

Het paneel van de koelunit is uitgerust met het 
‘Airlines’ ventilatiesysteem en geeft de koeling 
een strakke uitstraling terwijl het koelsysteem 
efficiënt koelt.

‘Airlines’ ventilatie systeem

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.

Hygiëne

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, zorgt 
ervoor dat voedsel langer vers blijft.

Voedselveiligheid

Boordevol innovatie voor de meest veeleisende keukens
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EP1/2 EP1/3 EP1/4 EP2/2 EP2/3

1815 x 700 x 865 -

1665 x 700 x 865 -

435 -

1/1 -

6 -

EP1/3H A

EP1/3M †

EP1/3L F

2270 x 700 x 865 -

2116 x 700 x 865 -

585 -

1/1 -

8 -

EP1/4H A

EP1/4M †

- -

1775 x 800 x 865 -

- -

495 -

2/1 -

4 -

EP2/2H A

- -

- -

2430 x 800 x 865 -

- -

760 -

2/1 -

6 -

EP2/3H A

- -

- -

Specificaties

Waar komt de koelwerkbank te staan? Als het in 
een eilandopstelling komt te staan, ben je wellicht 
geïnteresseerd in een roestvrijstalen achterwand.

Zijn er spatranden nodig? De perfecte optie om het morsen 
achter de koeling te voorkomen.

Komt de koelwerkbank onder een werkblad te staan? 
Koelwerkbanken kunnen worden geleverd zonder werkblad 
waardoor de hoogte verminderd met 28mm.

Heb je nagedacht over:

Tips

Energielabel

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

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

•  Uitneembare rekken en deurrubbers zodat er 
gemakkelijk schoongemaakt kan worden.

•   Hoogwaardig Cyclopentaan schuim dat 
thermisch efficiënter is en zijn isolerende 
werking langer behoudt dan traditioneel 
gebruikte schuimen.

•  Zelfsluitende deuren zorgen voor een 
constante opslagtemperatuur.

Nieuw! 50 mm minder breedte betekent dat G3 koelwerkbanken 
passen in de krappe ruimtes zonder in te leveren op capaciteit!

Afmetingen (bxdxh) in mm 1365 x 700 x 865 -

Afmetingen remote (split) model: 1215 x 700 x 865 -

Bruto volume (liters) 280 -

Type GN bak 1/1 -

Aantal rekken 4 -

Koeler (+1˚C/+4˚C) EP1/2H A+

Koeler voor vlees (-2/+2˚C) EP1/2M †

Vriezer (-18˚C/-21˚C) EP1/2L E

† EcoDesign regelgeving geldt mo-
menteel niet voor dit type produkt.  
Daarom wordt er geen energielabel 
weergegeven. Snelkoelers vallen 
onder eisen EN ISO22042:2021.



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.

18

G3 koelwerkbanken

NB: Geef de gewenste opties door op het moment van bestellen aub.

RVS achterkant voor eiland opstelling

Stelbouten i.p.v. wielen

100 mm poten i.p.v. wielen  
(hoogte 835-865 mm)

150 mm poten i.p.v. wielen  
(hoogte 885-935 mm)

H-frame voor saladette

Gastronorm bakken (100 mm diep)

Machine unit aan de rechterzijde

Remote uitvoering 

Zonder werkblad

Elektrische aansluiting 220/60/1

Opties
Nog meer opties:

* Alleen mogelijk bij koelwerkbanken.

2 ladensectie* 3 ladensectie* 100 mm spatrand

Saladette-uitsparing* Saladette-uitsparing met deksel*

GN1/1 en 2/1 nylon 
gecoate rekken GN1/1 roestvrij stalen rek

Anti-kantel roestvrijstalen 
ladegeleiders


