
Ontdek de nieuwe GRAM ECO PLUS 140 

De nieuwe GRAM-kast met dubbele deuren, ideaal voor horeca en bakkerijen,  
combineert stijlvol ontwerp met hoge functionaliteit en een zeer laag energieverbruik.

STIJLVOL.  
FUNCTIONEEL. 
EFFICIËNT.

Van de prijswinnende Gram Superior- en Eco-productfamilie.

energie investerings  
aftrek toepasbaar

EIA



KENMERKEN

Voor commerciële keukens, voedselverwerkende industrie en horecazaken met een open 
of gesloten keuken.

Geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot +40 °C (tropisch).

Kasten voor intensief gebruik: klimaatklasse 5.

Hoge prestaties, bestendig tegen regelmatig openen van de deur.

Geschikt voor Gastronorm, 2/1 GN diep.  

Optioneel gemaakt voor koelsysteem op afstand.

MATERIAALOPTIES - Exterieur & interieur

ZEER STIL

De ECO PLUS 140 draagt 
bij aan een gezondere 
werkomgeving met een laag 
geluidsniveau van ongeveer 
42,8 dB(A) wanneer de 
compressor draait.

Ontwikkeld voor eenvoudig 
reinigen met overal gladde 
oppervlakken en gemakkelijke 
toegang. Specifieke 
kenmerken worden op de 
volgende pagina belicht.

HOGE STANDAARD 
IN HYGIËNE

Het efficiënte 
luchtcirculatiesysteem helpt 
de perfecte temperatuur te 
behouden. Ontworpen om 
de binnentemperatuur snel te 
herstellen na het openen van 
de deur. Temperaturen voor 
optimale voedselveiligheid 
worden behouden voor 
klimaatklasse 5.

VOEDSELVEILIG

De kosten van de apparatuur 
die tijdens de volledige 
levensduur gedragen worden 
zijn belangrijk voor de 
professionele keuken. De 
ECO PLUS 140-koelkast en 
vriezer zijn geoptimaliseerd 
qua energie met zeer lage 
gebruikskosten - in vergelijking 
met hun klasse (topten.eu).

LAGE GEBRUIKSKOSTEN

Vario Silver is voorzien van een 
duurzame kunststof coating.  
Vingerafdrukken zijn niet zichtbaar.

Roestvrij staal
Interieuropties

roestvrij staal

Roestvrij staal
Interieuropties

roestvrij staal

Vario silver
Interieuropties

Vario silver
Interieuropties

roestvrij staal aluminium

aluminium

M-kasten

K- en F-kasten
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Optioneel leverbaar 
met 2 glazen deuren
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Optioneel leverbaar 
met 2 glazen deuren
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L1: 100 - 130 mm  
L2: (standaard): 135 - 200 mm 

C1: (standaard) 110 mm  
C2: zwenkwielen 125 mm

MONTAGE OP POTEN, ZWENKWIELEN OF SOKKEL

Voorbereid voor sokkelmontage zonder extra kosten

RecreatieHorecaCatering OnderwijsGezondheids- 
zorg*

Bakkerij

Dieptekoeling Vriezer 

TEMPERATUURBEREIK

M  
-5/+12°C

F  
-25/-5°C

Temperatuurbereik  M en F zijn niet beschikbaar met glazen deuren.

K  
+2/+12°C

Koelkast

De ECO PLUS is een serie kasten met hoge prestaties 
die voldoet aan de verwachtingen van onze klanten, 
van kantine tot sterrenzaak. Stabiele en uniforme 
temperaturen worden door de hele kast behouden, terwijl 
het energieverbruik revolutionair laag is in de hitte van 
een commerciële keuken.

EXTREEM STILMEER ROBUUSTHEID EN 
DUURZAAMHEID

  EENVOUDIG TE REINIGEN

Dwarsdoorsnede van handvat

Aluminium profiel over de 
volledige lengte zorgt voor 
extra robuustheid. Houdt de 
deuren en kast in perfecte staat

Middenplaten  
bieden 
extra opslag- 
capaciteit

  EXTRA OPSLAG

EIGENSCHAPPEN 

Laag geluidsniveau van 42,8 dB(A) (koelkast) tot 45,6 
dB(A) (vriezer) wanneer de compressor draait.

GEBRUIKSOMGEVING

1.   Bediening verborgen achter het bovenste paneel.

2.   Lage geluids- en warmte-emissie. 
       Laag geluidsniveau met een piek van ongeveer 42,8 dB(A) voor koelkast en 45,6 dB(A) voor vriezer. 

3.   Afneembaar deurrubber voor eenvoudig reinigen.

4.   Zelfsluitende deur met geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte.

5.   Wandrails die in de vaatwasser passen.

6.   Middenplaten bieden extra opslagcapaciteit.

7.   De bodem heeft afgeronde hoeken wat het schoonmaken vereenvoudigd.  

8.   Gepatenteerde pedaaldeuropener. (Dezelfde opener kan aan de linker- of rechterzijde geplaatst worden.)

Modulaire wandrails passen  
in de vaatwasser

2mm dik

* Enkel voor voedselopslag; niet voor bio-medische doeleinden



Geïsoleerde deuren Glazen deuren

Energie efficiëntieklasse (Ecodesign) Koelkast: A Koelkast: C

Vriezer: C n.v.t.

Energieverbruik/jaar (kWh) Koelkast: 562  Koelkast: 965

Vriezer: 2795  n.v.t.

Klimaatklasse 5 4

Geluidsniveau dB(A) Koelkast: 42,8 Niet beschikbaar

Vriezer: 45,6 Niet beschikbaar

Aantal roosters Uitgerust met 8 grijze roosters  
en 4 vlekvrije middenplaten

Uitgerust met 8 grijze roosters 
en 4 vlekvrije middenplaten

Afmetingen mm  
met L2-poten (BxDxH)

1400 x 905 x 2125 1400 x 905 x 2125

Afmetingen mm  
met C1-zwenkwielen (BxDxH)

1400 x 905 x 2100 1400 x 905 x 2100

Gastronorm 2/1 GN DIEP 2/1 GN DIEP

Koelmiddel R290 R290

GRAM ECO PLUS 140
SPECIFICATIES

Natuurlijk koelmiddel

COMPLETE SERIE 

Bakkerijmodellen  

De bakkerijmodellen zijn iets anders 
qua opties en specificaties  

Modellen met geïsoleerde deur

Interieur: Alleen roestvrij staal mogelijk 
Exterieur: Alleen roestvrij staal mogelijk 

Koelkast (M)  Vriezer (F)

ECO PLUS 140
Roestvrij staal

ECO PLUS 70
Roestvrij staal

ECO PLUS 70
Wit

ECO PLUS 70
Vario silver

ECO PLUS 140
Vario silver



3 close-up detailfoto's

Samen sterker 
 
Door de fusie met koelspecialist Gram Commercial hebben we de 
genialiteit van de Japanse techniek en de intelligentie van het Deense 
ontwerp samengebracht. Onze samenwerking heeft ertoe geleid 
dat wij 's werelds meest betrokken, innovatieve en verantwoordelijke 
fabrikant van koudetechniekoplossingen zijn.

Samen blijven we de mogelijkheden verkennen. 

Ref: NL-2019-01-203

Hoshizaki Benelux 
Twentepoort West 62 
7609 RD Almelo  
Nederland (Pays-Bas)
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