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Groener
dan ooit.
 De energiezuinige Flexbar XHC/MU

Gamko blijft doorontwikkelen. 
Met de introductie van deze 
energiebesparende Flexbar is het 
assortiment drankenkoelingen nu 
volledig verkrijgbaar met natuurlijk 
koudemiddel.

Deze groene uitvoering van de Flexbar machine 
verbruikt zelfs minimaal 30% minder energie dan 
de huidige versie. Deze machine is bovendien 
uitgerust met een speciale regeling die u helpt om de 
condensor zo schoon mogelijk te houden. Een goed 
onderhouden koelmachine zal optimaal presteren, 
minder energie verbruiken en ú kosten besparen.



U wilt het, wij ontwerpen het met Flexbar
Flexbar is een modulair bar systeem met een keuze uit meer dan 100 segmenten om u nog 
meer mogelijkheden voor uw bar te kunnen bieden. Met flexibele afmetingen van 41 en  
54 cm breedte zodat dit systeem in verschillende barontwerpen toegepast kan worden.

Flexbar is snel op locatie op te bouwen - waardoor er weinig verstoring is in de 
continuïteit van uw bedrijfsvoering. Ongekoelde modules voor opslag behoren ook tot 
de mogelijkheden. Verschillende accessoires om uw bar compleet te maken, maken 
de mogelijkheden nog groter. Hiermee maakt u bijvoorbeeld van uw Flexbar een 
professionele cocktailbar, ronde bar, doorgeefbar of Barista station!

Technische specificaties
Flexbar XHC/MU

Afmetingen (bxdxh) : 410 x 589 x 840-860/880mm
Koelvermogen : 634 Watt
Opgenomen vermogen : 270 Watt
Koudemiddel : R600a

Berekeningen zijn gebaseerd op een KWh-prijs van euro 0,226 en testen onder praktische omstandigheden
(ingebouwd en frequent openen van deuren en aanvullen met ongekoelde flessen). 

 Koudemiddel: R600a R134a Verschil

Jaarlijks energieverbruik 1171 KWh 1863 KWh 692 KWh
Jaarlijkse besparing € 152,00

 Koudemiddel: R600a R134a Verschil

Jaarlijks energieverbruik 1621 KWh 2324 KWh 703 KWh
Jaarlijkse besparing € 154,00

Energiebesparing gebaseerd op een opstelling X/2G54 - X/MU - X/2G54 (glasdeur-machine-glasdeur)

Energiebesparing gebaseerd op een opstelling X/2G54 - X/2G54 - X/MU - X/2G - X/2G54 (2x glasdeur-machine-2x glasdeur)

Wij adviseren u graag omtrent de indeling 
van uw bar. Neem contact met ons op 
voor een vrijblijvend advies.

De bruto prijzen zijn excl. Transport/BTW/WRB.  Prijzen voor de uitvoeringen in RVS of met flessennest zijn op aanvraag.

* WRB = Wettelijke Recycling Bijdrage, voor meer informatie zie Gamko Prijslijst 2016.
** Door de besparing op de maandelijkse energiekosten is de gemiddelde terugverdientijd van 

de meerprijs voor R600a slechts 2 jaar. Daarna blijft u uiteraard ook besparen op de energie kosten.

Machine unit antraciet Artikel  Koudemiddel  WRB*   Bruto prijs**

basis uitvoering excl. LED/slot  XHC/MU R600a   € 4 € 1.765,00
met witte EQUAL-LED verlichting XHC/MU-G  R600a   € 4 € 2.071,00
met gekleurde EQUAL-LED verlichting XHC/MU-GC R600a   € 4 € 2.731,00
met slotsysteem XHC/MU-K R600a   € 4 € 2.123,00
met slotsysteem & witte EQUAL-LED XHC/MU-G-K R600a   € 4 € 2.395,00

 met slotsysteem & gekleurde EQUAL-LED XHC/MU-GC-K R600a    € 4 € 3.051,00


