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Schakel per lade om van koelen naar 
vriezen met slechts één druk op de knop

FlexDrawer 
werkbanken

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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FlexDrawer

FlexDrawer
Flexibel koelen en vriezen

Een vernieuwende uitbreiding van het assortiment koel- en vrieswerkbanken. FlexDrawer biedt flexibele 
opslag voor de meest veeleisende keukens door koelen en vriezen te combineren in één werkbank. 

Met één druk op de knop wisselen tussen 
koelen en vriezen, in te stellen per lade.

Eenvoudig te reinigen: de kunststof binnenzijde 
van de lade is in zijn geheel uitneembaar

Ruimte besparen: model met een breedte van 
slechts 775 mm leverbaar.

Ontworpen om warme kookapparatuur te  
(ver)dragen zoals ovens en inductiekookplaten.

Maximale opslagruimte: per lade kunnen 
3 bakken GN1/1 worden geplaatst.

Enorm sterk: de ladegeleiders kunnen tot 
wel 200 kg dragen dus de inhoud van de 
laden kan maximaal benut worden.

We brengen de showroom naar je toe
Ben je benieuwd hoe de FlexDrawer eruitziet in een keukenomgeving?  

Breng dan een bezoekje aan de showroom:
fosterrefrigerator.com/showroomNL
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FlexDrawer

FFC6-2 FFC4-2 FFC3-1 FFC2-1

Verander van koelen naar vriezen met één 
druk op de knop. In te stellen per lade.

Hoogwaardig RVS (304) garandeert 
een lange levensduur.

De laden zijn afsluitbaar door middel 
van het slot.

Voorzien van vier geremde zwenkwielen zodat de 
werkbank stevig blijft staan, zelfs wanneer er zware 
apparatuur bovenop het werkblad is geplaatst.

Flexibel Duurzaam Beveiliging Sterk

Afmetingen (bxdxh) in mm 1100 x 700* x 900mm -

+1/+4ºC / -18/-21ºC FFC6-2 C

Aantal laden 2 -

Aantal bakken  
GN1/1 (niet meegeleverd) 6 (150mm hoog) -

775 x 700* x 900mm -

FFC4-2 C

2 -

4 (150mm hoog) -

1100 x 700* x 600mm -

FFC3-1 C

1 -

3 (150mm hoog) -

775 x 700* x 600mm -

FFC2-1 C

1 -

2 (150mm hoog) -

Configuratie

* Houd rekening met 20mm extra diepte voor het afstandstuk bij installatie tegen de wand (t.b.v. luchtcirculatie - verwijderbaar indien niet tegen de wand geïnstalleerd).

Specificaties

De FlexDrawer is veelzijdig - het kan gebruikt worden als werkstation of 
om eten op te bereiden, met alle ingrediënten binnen handbereik.
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Lade indeling
met GN1/1 bak

FFC6-2 / FFC3-1 FFC4-2 / FFC2-1

GN1/1 GN1/1GN1/1 GN1/1GN1/1

Opties

Opties graag doorgeven op het moment van bestelling.

Gastronorm bak 1/1 - 150 mm hoog

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.


