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DE MEEST ECONOMISCHE KOEL- EN
VRIESCEL VOOR HANDEL EN PRIVE

68 TYPES KOEL- EN VRIESCELLEN

Prijzen af fabriek in EURO excl. BTW./ Prix départ usine en EURO excl. TVA / Price ex works in EURO excl. VAT / Preise in EURO ab Werk excL MwSt.

ECONOMISCH
MINISTORE biedt de meest kwalitatieve en besparende oplossing voor sla-
gers, bakkers, vis- en groentenhandelaars, kruideniers, bloemisten. Ook voor
restaurants, ziekenhuizen, apotheken en labo’s is MINISTORE een economi-
sche investering. Door de ingebouwde excentrische treksluitingen in kunststof
kan MINISTORE zeer snel worden gemonteerd en ook nadien gedemonteerd.
Kortom, MINISTORE is een uiterst interessante investering: zowel econo-
misch als kwalitatief.

PANELEN
- één dikte: 80 mm voor koel- en vriestemperatuur tot -20°C
- afmetingen inwendig per moduleveelvoud van 300 mm in lengte 

en breedte
- buitenhoogte : 2100 mm
- binnenhoogte : 1940 mm voor MINISTORE type MVL (met vloer)

2020 mm voor MINISTORE type ZVL (zonder vloer)
- tand- en groefverbinding met koudebrug-vrije excentrische treksluiting

ISOLATIE
- CFK-vrij polyurethaan hardschuim (PUR)
- densiteit : +- 40 kg/m3
- K-waarde : 0,27 W/m2.K
- brandreaktie : NBN-S 21.203 - klasse A2

NFP 92.507 - klasse M2
NEN 3883 - klasse 1
DIN 4102-1 - klasse B2

BEKLEDING
- wanden en plafond : gegalvaniseerde staalplaat 0.63 mm - witgelakt 25 µm RAL 9010 - voedingskwaliteit
- vloer : bovenzijde: antislip kunststof 120 µm - grijs - op gegalvaniseerde staalplaat

onderzijde: gegalvaniseerde staalplaat
optie: - bovenzijde in watervaste multiplex 9mm met antislip bovenlaag in phenolhars

- plinten
- kunststof vloerverluchtingsbalkjes 50 x 40 mm

DEUR
- half inliggend - half opliggend type
- dikte deurblad: 100 mm zowel bij positieve als negatieve uitvoering
- dagmaat: type MDE 070/194: 700 x 1940 mmh
- centraal deurkruksysteem in kunststof - uitwendig zwart RAL 9005 - met slot

inwendig deurkruksysteem groen met noodopener
- scharnieren: kunststofscharniren - zwarte kleur RAL 9005
- deurblad omkeerbaar - draairichting naar keuze - kan op eender welke zijde van de cel worden geplaatst
- hermetische dichting met dubbele holvormige soupele rubberdichting
- bij vriesuitvoering is een randverwarming 220 volt voorzien

VERTICALE HOEKVERBINGINGEN
- Vier vertikale wand-wand verbinding bij middel van polyurethaan ingeschuimde PVC profielen met groeven pas-

send op de polyurethaan tandprofiel van de panelen. Vastzetting door ingeschuimde haakasverbindingen die een
zeer snelle montage toelaten.

OPTIES
- Deur MDE 092/194 met dagmaat 920 x 1940 mmh
- Glasdeur MDG 070/194 met dubbele klare beglazing
- Koel- en vriesluiken MDP 062/084 - 2 stuks per deur
- POL : watervast verlijmde multiplexvloer 9 mm met glasvezelversterkte bovenlaag in phenolhars
- PL : kunststof PVC- plint
- SL : kunststof vloerverluchtingsbalkjes 50 x 40 mm
- randverwarming bij negatieve uitvoering deuren
- drukregelventiel bij vriesuitvoering
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MDE 070/194 MDE 092/194

MDE 070/194 GLASDEUR MDE 092/194 PORTILLON


