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KYL & FRYSSKÅP



TÄNK LÅNGSIKTIGT TÄNK KVALITET
LÅG ENERGIFÖRBRUKNING OCH GEDIGNA MATERIAL

STANDARD
TORRKYLA
ROSTFRIA GALLERHYLLOR
EPOXYLACKERADE FÖRÅNGARE
LÅGENERGIFLÄKTAR
DAMMFILTER
PROPAN
HYGIENISK OVANSIDA
LÖSTAGBAR TÖVATTENTORK
LÅS

TILLVAL
GLASDÖRR
LED-BELYSNING
FOTPEDAL
UPPTININGSTILLSATS
DAMM/VATTENTÄT KAPSLING (IP54)
KÖLDBÄRARE
VÄTSKEKYLT AGGREGAT
CENTRALKYLA
EXTRA LJUDISOLERAT AGGREGAT
FLASKHYLLOR

BRIS 600
KYL
FRYS
NEDKYLNING

BRIS 850
KYL
FRYS
NEDKYLNING
SNABBNEDKYLNING

BRIS KOMBI
KYL 
FRYS
NEDKYLNING

INTEGRERAD FÖRÅNGARE
Vi har integrerat förångarfläkten i skåpets teknikutrymme. 

Det gör att den användbara skåpsvolymen blir större samtidigt 
som luftflödet optimerats för att spara energi.

ROSTFRIA GALLERHYLLOR
Våra skåp levereras alltid med rostfria gallerhyllor 
som är monterade på flyttbara gejdrar.

UTBYTBAR MAGNETLIST
Magnetlisterna i dörren är lätta att rengöra och 
kan vid behov bytas ut med ett handgrepp.

SMART TÖVATTENLÅDA
Smart lösning på tölådan gör att den kan
tas bort utan verktyg för enkel rengöring.
Återvunnen värme från kompressorn
används för att avdunsta vattnet.

VARVTALSSTYRDA LÅGENERGIFLÄKTAR
De främsta fördelarna med dessa fläktar är lägre 

energiförbrukning och mindre uttorkning av varorna. Att sen 
ljudnivån och därmed arbetsmiljön blir bättre är en extra bonus.

PROPAN
Vi levererar våra skåp med köldmediet Propan (R-290). 

Propan är ett miljövänligt köldmedie med minimal 
påverkan på växthuseffekten.

INVÄNDIGT RUNDADE HÖRN
För att skåpen ska vara lätta att rengöra har vi tänkt på 
alla detaljer och sett till att inte ha några skrymslen som 
är svåra att rengöra. 

ENERGIOPTIMERAD ISOLERING MED LÅGT U-VÄRDE
Skåpen är isolerade med minst 60mm polyuretan för att försäkra 

oss om att vi har ett så energitätt skåp som möjligt. 

FÖRSTÄRKT DÖRR/CHASSI
För att skåpen ska vara extra hållbara är skåpen 

utrustade med kraftigare plåt i dörr och chassi.

HYGIENISK OCH TÄT KAPSLING
För skåpets livslängd är det viktigt att det är hygieniskt och  
att det inte kommer in onödigt damm i maskinrummet. 
Vi har därför en tät och hygienisk ovansida samt en slät front. 

LED-BELYSNING
Den belysning vi använder i våra skåp är av typen LED  
som har många fördelar:
-	Lätt	att	rengöra	då	vi	har	den	integrerad	i	skåpet.		
-	Vatten	och	dammskyddad.
-	Livslängd	på	>50	000h	gör	att	den	i	praktiken	aldrig	behöver	bytas.
-	Energiförbrukning	som	är	upp	till	85%	lägre.		
-	Jämnt	fördelad	ljusspridning.

Produkten på bilden är extrautrustad. Informationen i denna broschyr är giltig vid broschyrens tryckande.  
Vi förbehåller oss dock rätten att ändra dess information utan förvarning.

Vår skåpsserie BRIS har vi under många år utvecklat och förfinat. 
Vår målsättning har varit att utveckla marknadens mest energi-
effektiva skåp med en byggkvalitet vi är stolta över. Materialen vi 
använder håller genomgående hög kvalitet och är optimerade för 
lägsta möjliga energiförbrukning.

Vi vill vara säkra på att våra kunder i det proffesionella köket har 
de bästa redskapen för en lyckad och högkvalitativ matlagning!


