
Modulair koelsysteem voor in de Horeca



CHILL Elements biedt een stijlvolle, minimalistische, 
aantrekkelijk geprijsde en flexibele oplossing 
in elke willekeurige bar.





Elegant, minimalistisch en flexibel



CHILL Elements
In elke bar is het noodzakelijk om verschillende dranken koel te serveren. In het algemeen 
gebeurd dit in de koelingen die onder de toog staan. Steeds vaker gebeurd dit ook in koelingen 
met glazen deuren die staan opgesteld in/tegen de achterwand om zo de verkoop te stimuleren 
vanwege de zichtbaarheid van het product.

In de meeste gevallen wordt hier weinig aandacht geschonken aan het uiterlijk van de koelingen, 
terwijl deze echter een wezenlijk onderdeel van de bar zijn. Om deze reden heeft CHILL Equip-
ment een design lijn ontwikkeld met een mooie strakke moderne uitstraling waarvan de impact, 
kleur, toepassingen en variaties u versteld zullen doen staan.
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Door de opbouw met elementen kunt u eindeloos combineren



Eindeloos combineren 
CHILL Elements is een productlijn die bestaat uit losse Elementen. Deze elementen zijn onderling 
te koppelen tot 1 koelbuffet. De koelelementen oftewel machine units dienen te worden gekoppeld 
aan voorraadelementen. Het koelelement dient altijd centraal te worden opgesteld. Hieraan kan 
men dan 1,2, 3 of 4 voorraadelementen koppelen met een maximum van 2 aan beide zijden 
van het koelelement. De opstelling begint en eindigt altijd met een eindpaneel. De totale breedte 
kan worden vergroot door er meerdere koelelementen aan te koppelen. De kleinste ruimtes 
kunnen worden opgevuld omdat er ook Elementen verkrijgbaar zijn met een breedte van 41cm 
(54cm breedte is standaard). 

Men kan eindeloos combineren met de Elementen waardoor de eindgebruiker er een unieke bar 
volgens zijn/haar specifieke wensen mee kan samenstellen. Afhankelijk van de omgevingstem-
peratuur is de temperatuursrange in het buffet te reguleren tussen +2C en +12C. 
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“Pick your colour”

De fronten van CHILL Elements zijn te verkrijgen in alle mogelijke RAL kleuren.
Indien gewenst kan het hele exterieur in een specifieke kleur worden geleverd -> Prijs of aanvraag 

Er kan worden gekozen voor hoogglans of matte afwerking.
Standaard uitvoering is met antraciet exterieur.



Het unieke aan de CHILL Elements 
Het unieke aan de CHILL Elements is haar moderne, stijlvolle design. Alle fronten zijn greeploos 
en zorgen derhalve voor een mooie strakke ononderbroken lijn in de bar. De Elementen hebben 
fronten die zijn voorzien van krasbestendige poedercoating. Deze fronten zijn dan ook te ver-
krijgen in alle mogelijke RAL kleuren. Er kan worden gekozen voor hoogglans of matte afwerking. 

De glasdeuren kunnen worden uitgerust met Equal-Led verlichting. Om het unieke minimalistische 
design te behouden kan het buffet worden afgesloten middels het gebruik van een centraal elek-
tronisch slotsysteem dat vanaf de buitenkant niet zichtbaar is. 
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“Millieubewust & energiezuinig”

CHILL Elements worden duurzaam geproduceerd en zijn 
voorzien van de laatste groene energiezuinige technieken. 



CHILL Elements zijn duurzaam
CHILL Elements worden duurzaam geproduceerd en zijn voorzien van de laatste groene energie-
zuinige technieken. Naast gebruik van Led-verlichting valt hierbij te denken aan energiezuinige 
geluidsarme ventilatoren en compressoren die draaien op R290 koudemiddel. Dit draagt bij aan 
een energiebesparing oplopend tot 30%.
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Producteigenschappen
CHILL Elements staat voor hoogstaande en onderschei-

dende kwaliteit met producteigenschappen waarvan de 
impact, kleur, toepassingen en variaties uniek zijn.

C
on

tro
l p

an
el

C
en

tra
al

 s
lo

tsy
ste

em

Ve
rs

te
lb

aa
r v

oe
tje

Sc
ho

kd
em

pe
r



- Interieur standaard voorzien van 
  gepolijst RVS
- Zelfsluitende deuren
- Zelfsluitende lades met dempers als optie
- R290 energiebesparend koudemiddel
- In hoogte verstelbare poten
- Alle machine units volledig uitneembaar 
  (cassettes) voor service en onderhoud
- Uitneembaar flessennest voor reiniging
- Geïntegreerde handgreep over de      
  totale breedte van het front. Eenvoudig 
  te reinigen omdat de greep aan beide 
  zijden open is.
- Luchtstroom te reguleren middels 
  luchtcirculatie-schotten.
- Standaard digitale elektronische ther-
  mostaten. (Dixell XR02CX)
- De boven-, achter- en onderkant van elk 
 Element zijn uit 1 stuk gefabriceerd. Dit 
 zorgt voor optimale stevigheid, optimale 
 isolatie en houdt het minimale geluid   
 van de binnenste ventilatoren in de kast.
- Verwarmingselementen in de ontdooi-
  ingslekwaterbakjes bij de stekkerklare  
  machine units. Middels een vlotter 
  worden deze verwarmingselementen 
  slechts ingeschakeld indien noodzake- 
  lijk. Zodoende besparen we energie.
- Men kan stekkerklare opstellingen 
  maken (met o.a. machine units QE/MU 
  en/of QE/MUB) of installaties voor 
  splitopstelling (met o.a. verdamper- 
  elementen QE/R en/of QE/MUBR).  
 In het laatste geval dienen de verdam- 
 per elementen te worden gekoppeld 
  aan een koelaggregaat dat zich buiten   
 de bar bevindt.

“Uniek modern design”



“Tune the light”



Unieke Designmogelijkheden
Met tal van designmogelijkheden biedt CHILL Elements Internationaal een zeer duurzame en ruim 
toepasbare productlijn. De perfecte keus om met onze luxe koelbuffet een unieke look te creëren. 
Of het nu een chique, trendy, moderne, exclusieve, of traditionele horeca-gelegenheid is, CHILL 
Elements kan iedere commerciële omgeving mooier maken.

Met CHILL Elements zijn er tal van mogelijkheden om die persoonlijke look te creëren die u voor 
ogen heeft.

Design Opties:
- Fronten verkrijgbaar in alle mogelijke RAL 
  kleuren (Hoogglans of Mat).
- Fronten verkrijgbaar in compleet geborstelt     
  RVS. Productcodes eindigen op extentie:SS
- Gekleurde Equal-led verlichting in 
  glasdeuren en lades met glazen front.
- Centraal elektronisch slotsysteem.
- Voorraadelementen te verkrijgen in zowel 
  54cm als 41cm breedte.
- Ronde opstellingen. Afhankelijk van de 
  radius van uw baropstelling heeft u 1 op 
  meerder hoekstukken nodig. 
  Neem contact op met Chill Equipment B.V. 
  voor een persoonlijk advies.
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“Under the hood”

Om service of onderhoud aan de koelmachine te vergemakkelijken 
is deze volledig uitneembaar aan de voorzijde. 



Van alle gemakken voorzien
CHILL Elements zijn hoofdzakelijk ontwikkeld om toegepast te worden als vaste apparatuur in uw 
horeca-gelegenheid. Om reiniging, service of onderhoud aan de koelmachine te vergemakkelijken 
is deze volledig uitneembaar aan de voorzijde. Het complete buffet hoeft dus niet te worden ver-
plaatst. Bovenin de unit bevindt zich het koude gedeelte. Een grote, geluidsarme ventilator zorgt 
tezamen met luchtcirculatie-schotten voor een optimale distributie van koude lucht door het totale 
buffet. Naar gelang de opstelling kan er meer of minder koude lucht naar links of naar recht 
worden geleid.

Onderin vindt de aanzuig van neutrale omgevingslucht plaats wat nodig is voor koeling van de 
machine-unit. Tevens bevindt zich hier het controle paneel met digitale thermostaat, hoofdschake-
laar en cilinderslot voor het centraal electronisch slotsysteem.
 
Bij installatie dient altijd rekening gehouden te worden met minimaal 1cm ruimte rondom het 
complete koelbuffet. Dit is om een optimaal koelrendement en opening van deuren en lades te 
garanderen.
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bxdxh met poten: 410 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
749 W *
automatisch/verdamping
220-240V / 50Hz
Dixell XR02CX

4x 54cm of 5x 41cm

QE/MU  Stekkerklare machine unit

Afmetingen:
Poten:
Koelvermogen:
Ontdooiing/lekwater:
Elektrische aansluiting:
Elektrische thermostaat:
Aantal te koppelen 
Voorraad Elementen:

Het frontpaneel is een rechtsdraaiende deur met handmatig slot aan onderzijde. Achter deze deur bevinden zich het controlepaneel met AAN/UIT knop plus 
thermostaat en mogelijk cilinderslot voor centraal te besturen elektronisch slotsysteem.

De AAN/UIT knop voor bediening van het licht (witte Led-verlichting of gekleurde Led-verlichting) bevindt zich op het zijpaneel. Deze knop is tezamen met de 
voeler van de thermostaat eenvoudig van zijpaneel te wisselen. De voorbereidingen zijn hiervoor reeds aanwezig.

* Condities: Te = -10C Om een optimale werking te garanderen dient er bij inbouw 1cm bij de totale breedte en hoogte te worden opgeteld. Het wordt afgeraden om 
het buffet zonder poten te installeren. Gelieve altijd rekening te houden met de geïntegreerde handgreep aan de bovenzijde van elk Element. Om een optimale grip te 
garanderen adviseren wij om 1cm extra ruimte in acht te nemen tussen bovenkanten Elementen en ombouw / drip tray.

bxdxh met poten: 200 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
800 W *
automatisch/verdamping
220-240V / 50Hz
Dixell XR02CX

4x 54cm of 5x 41cm

QE/R Verdamper Element

Afmetingen:
Poten:
Koelvermogen:
Ontdooiing/lekwater:
Elektrische aansluiting:
Elektrische thermostaat:
Aantal te koppelen 
Voorraad Elementen:

Het frontpaneel is een geborgd front voor het machine-gedeelte. Indien dit front wordt opgetild is het makkelijk naar voren uitneembaar. Achter dit front 
bevinden zich het controlepaneel met AAN/UIT knop plus thermostaat en mogelijk cilinderslot voor centraal te besturen elektronisch slotsysteem.

De AAN/UIT knop voor bediening van het licht (witte Led-verlichting of gekleurde Led-verlichting) bevindt zich op het zijpaneel. Deze knop is tezamen met de 
voeler van de thermostaat eenvoudig van zijpaneel te wisselen. De voorbereidingen zijn hiervoor reeds aanwezig.



bxdxh met poten: 540 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
Flessennest: 8x 100/150cl flessen (compleet uitneembaar voor reiniging)
749 W *
automatisch/verdamping
220-240V / 50Hz
Dixell XR02CX

3x 54cm of 4x 41cm

QE/MUB Stekkerklare machine unit met flessennest

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Koelvermogen:
Ontdooiing/lekwater:
Elektrische aansluiting:
Elektrische thermostaat:
Aantal te koppelen 
Voorraad Elementen:

Het onderpaneel is een geborgd front voor het machine-gedeelte. Indien dit front wordt opgetild is het makkelijk naar voren uitneembaar. Achter dit front 
bevinden zich het controlepaneel met AAN/UIT knop plus thermostaat en mogelijk cilinderslot voor centraal te besturen elektronisch slotsysteem.

De AAN/UIT knop voor bediening van het licht (witte Led-verlichting of gekleurde Led-verlichting) bevindt zich op het zijpaneel. Deze knop is tezamen met de 
voeler van de thermostaat eenvoudig van zijpaneel te wisselen. De voorbereidingen zijn hiervoor reeds aanwezig.

Het kunststof front van het flessengedeelte is standaard hoogglans zwart. Dit kunststof front is optioneel ook in andere kleuren leverbaar.

QE/MUBR Machine unit met flessennest voor splitopstelling

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Lade:
Koelvermogen:
Ontdooiing/lekwater:
Elektrische aansluiting:
Elektrische thermostaat:
Aantal te koppelen 
Voorraad Elementen:

Het onderpaneel is vervangen door een lade. Onder het flessennest bevindt zich een verlaagd tussenpaneel. Op dit tussenpaneel bevinden zich het 
controlepaneel met AAN/UIT knop plus thermostaat en mogelijk cilinderslot voor centraal te besturen elektronisch slotsysteem.

De AAN/UIT knop voor bediening van het licht (witte Led-verlichting of gekleurde Led-verlichting) bevindt zich op het zijpaneel. Deze knop is tezamen 
met de voeler van de thermostaat eenvoudig van zijpaneel te wisselen. De voorbereidingen zijn hiervoor reeds aanwezig.

Het kunststof front van het flessengedeelte is standaard hoogglans zwart. Dit kunststof front is optioneel ook in andere kleuren leverbaar.

bxdxh met poten: 540 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
Flessennest: 8x 100/150cl flessen (compleet uitneembaar voor reiniging)
49 x 33cl of 30 x 50cl (maximale hoogte 310mm)
800 W *
automatisch/verdamping
220-240V / 50Hz
Dixell XR02CX

2x 54cm of 3x 41cm
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bxdxh met poten: 540 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
189 x 33cl of 58 x 100/150cl of 3 x 20L fusten of 1 fust van 30/50L
Zowel linksdraaiend als rechtsdraaiend verkrijgbaar (zelfsluitend)
AISI 430 interieur met 2 rekken AISI340 in U-profielen
•  Witte led verlichting (met deurschakelaar). Opgenomen vermogen: 7,2W
•  Centraal elektronisch slot

QE/1 Deur Element

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Draairichting deuren:
Interieur:
Opties:

bxdxh met poten: 540 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
189 x 33cl of 58 x 100/150cl of 3 x 20L fusten of 1 fust van 30/50L
Zowel linksdraaiend als rechtsdraaiend verkrijgbaar (zelfsluitend)
Binnen- en buitenzijde zijn van hard onbreekbaar safety glas.
AISI 430 interieur met 2 rekken AISI340 in U-profielen
Verticale witte Led-verlichting aan beide voorzijden. Opgenomen vermogen: 7,2W
•  Gekleurde led verlichting (met afstandbediening inclusief verschillende opties zoals verloop   
    van kleur, dimbaar enz.) Opgenomen vermogen: 10,8W
•  Centraal elektronisch slot

QE/1G Glasdeur Element

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Draairichting deuren:

Interieur:
Verlichting:
Opties:

bxdxh met poten: 540 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
147 x 33cl (max. hoogte 215mm, past in bovenste en middelste lades)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/3 Lade Element met 3 lades *

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Opties:



bxdxh met poten: 410 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
147 x 33cl of 40 x 100/150cl of 2 x 20L fusten
Zowel linksdraaiend als rechtsdraaiend verkrijgbaar (zelfsluitend)
AISI 430 interieur met 2 rekken AISI340 in U-profielen
•  Witte led verlichting (met deurschakelaar). Opgenomen vermogen: 7,2W
•  Centraal elektronisch slot

QE/1-41 Deur Element (41cm breed)

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Draairichting deuren:
Interieur:
Opties:

bxdxh met poten: 410 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
147 x 33cl of 40 x 100/150cl of 2 x 20L fusten 
Zowel linksdraaiend als rechtsdraaiend verkrijgbaar (zelfsluitend)
Binnen- en buitenzijde zijn van hard onbreekbaar safety glas.
AISI 430 interieur met 2 rekken AISI340 in U-profielen
Verticale witte Led-verlichting aan beide voorzijden. Opgenomen vermogen: 7,2W
•  Gekleurde led verlichting (met afstandbediening inclusief verschillende opties zoals verloop   
    van kleur, dimbaar enz.) Opgenomen vermogen: 10,8W
•  Centraal elektronisch slot

QE/1G-41 Glasdeur Element (41cm breed)

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Draairichting deuren:

Interieur:
Verlichting:
Opties:

bxdxh met poten: 410 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
102 x 33cl (max. hoogte 215mm, past in bovenste en middelste lades)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/3-41 Lade Element met 3 lades (41cm breed)  *

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Opties: 23



bxdxh met poten: 540 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
98 x 33cl of 40 x 100/150cl (max. hoogte 350mm)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/2 Lade Element met 2 lades

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Opties:

bxdxh met poten: 540 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
98 x 33cl of 40 x 100/150cl (max. hoogte 5/12 lade: 288mm, max. hoogte 7/12 lade: 412mm)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/5 Lade Element met 2 ongelijke lades

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Opties:

bxdxh met poten: 540 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
147 x 33cl (max. hoogte 215mm, past in bovenste en middelste lades)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Horizontale witte Led-verlichting in glasfront. Opgenomen vermogen: 7,2W
•  Gekleurde led verlichting (inclusief afstandbediening met verschillende opties) 10,8W
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/3G Lade Element met 3 lades, Glas front *

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Verlichting:
Opties:



bxdxh met poten: 410 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
68 x 33cl of 30 x 100/150cl (max. hoogte 350mm)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/2-41 Lade Element met 2 lades (41cm breed)

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Opties:

bxdxh met poten: 410 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
68 x 33cl of 30 x 100/150cl (max. hoogte 5/12 lade: 288mm, max. hoogte 7/12 lade: 412mm)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/5-41 Lade Element met 2 ongelijke lades (41cm breed)

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Opties:

bxdxh met poten: 410 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
102 x 33cl (max. hoogte 215mm, past in bovenste en middelste lades)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Horizontale witte Led-verlichting in glasfront. Opgenomen vermogen: 5,5W
•  Gekleurde led verlichting (inclusief afstandbediening met verschillende opties) 8,1W
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/3G-41 Lade Element met 3 lades, Glas front (41cm breed)  *

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Verlichting:
Opties:
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bxdxh: 40 x 510 x 840mm (per paneel)
AISI 430
Antraciet zwart

QE/EP Set Eindpanelen

Afmetingen:
Interieur:
Exterieur:

Standaard voorzien van uitsparingen voor Pythondoorvoer.

bxdxh met poten: 540 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
98 x 33cl of 40 x 100/150cl (max. hoogte 350mm)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Horizontale witte Led-verlichting in glasfront. Opgenomen vermogen: 5,1W
•  Gekleurde led verlichting (inclusief afstandbediening met verschillende opties) 7,4W
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/2G Lade Element met 2 lades, Glas front 

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Verlichting:
Opties:

bxdxh met poten: 540 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
98 x 33cl of 40 x 100/150cl (max. hoogte 5/12 lade: 288mm, max. hoogte 7/12 lade: 412mm)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Horizontale witte Led-verlichting in glasfront. Opgenomen vermogen: 5,1W
•  Gekleurde led verlichting (inclusief afstandbediening met verschillende opties) 7,4W
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/5G Lade Element met 2 ongelijke lades, Glas front 

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Verlichting:
Opties:

84
6

85
6 

   
   

  8
76

532
580

410



bxdxh met poten: 410 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
68 x 33cl of 30 x 100/150cl (max. hoogte 350mm)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Horizontale witte Led-verlichting in glasfront. Opgenomen vermogen: 3,8W
•  Gekleurde led verlichting (inclusief afstandbediening met verschillende opties) 5,4W
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/2G-41 Lade Element met 2 lades, Glas front (41cm breed)

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Verlichting:
Opties:

bxdxh met poten: 410 x 580 x 856/876mm
Van binnenuit verstelbaar in hoogte
68 x 33cl of 30 x 100/150cl (max. hoogte 5/12 lade: 288mm, max. hoogte 7/12 lade: 412mm)
•  AISI 430 container met 2 lade-verdelers per lade
•  Telescopische ladegeleiders
•  Lades volledig uitneembaar voor gemakkelijke reiniging
•  Geïntegreerde handgreep over de totale breedte met openingen aan beide zijden.
•  Horizontale witte Led-verlichting in glasfront. Opgenomen vermogen: 3,8W
•  Gekleurde led verlichting (inclusief afstandbediening met verschillende opties) 5,4W
•  Demper met veersysteem die de lade automatisch sluit
•  Centraal elektronisch slot

QE/5G-41 Lade Element met 2 ongelijke lades, Glas front (41cm breed)

Afmetingen:
Poten:
Opslagcapaciteit:
Interieur:

Exterieur:
Verlichting:
Opties:

Lade Element met 3 lades 

Om technische redenen 
zijn de lades niet exact 
even hoog. 

De exacte afmeting van de 
hoogtes van de lades zijn:

* Technische specificaties
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Opslagcapaciteit ladesegment - per lade (54 cm breed)

72 x 20 cl.
(fles ø 50 mm)

49 x 25 cl. (fles ø 58 mm)
49 x 33 cl. (fles ø 60 mm)

63 x 20 cl.
(blik ø 53 mm)

36 x 33 cl.
(blik ø 66 mm)

Opslagcapaciteit ladesegment - per lade (41 cm breed)

Opslagcapaciteit deursegment - per plateau (54 cm breed)

Opslagcapaciteit deursegment - per plateau (41 cm breed)

45 x 20 cl.
(fles ø 50 mm)

36 x 25 cl. (fles ø 58 mm)
34 x 33 cl. (fles ø 60 mm)

40 x 20 cl.
(blik ø 53 mm)

24 x 33 cl.
(blik ø 66 mm)

80 x 20 cl.
(fles ø 50 mm)

63 x 25 cl. (fles ø 58 mm)
49 x 33 cl. (fles ø 60 mm)

80 x 20 cl.
(blik ø 53 mm)

48 x 33 cl.
(blik ø 66 mm)

64 x 20 cl.
(fles ø 50 mm)

49 x 25 cl. (fles ø 58 mm)
49 x 33 cl. (fles ø 60 mm)

59 x 20 cl.
(blik ø 53 mm)

36 x 33 cl.
(fles ø 66 mm)



 

35 x 50 cl.
(fles ø 70 mm)

20 x 100/150 cl.
(fles ø 88 mm)

16 x 200 cl.
(fles ø 105 mm)

23 x 50 cl.
(fles ø 88 mm)

15 x 100/150 cl.
(fles ø 88 mm)

11 x 200 cl.
(fles ø 105 mm)

42 x 50 cl.
(fles ø 70 mm)

29 x 100/150 cl.
(fles ø 88 mm)

20 x 200 cl.
(fles ø 105 mm)

30 x 30 cl.
(fles ø 70 mm)

20 x 100/150 cl.
(fles ø 88 mm)

12 x 200 cl.
(fles ø 105 mm)
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Prijs
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag 
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag 
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Type
QE/MU
QE/MUB
QE/R
QE/MUBR
QE/1
QE/1-41
QE/1G
QE/1G-41
QE/3
QE/3-41
QE/2
QE/2-41
QE/5
QE/5-41
QE/3G
QE/3G-41
QE/2G
QE/2G-41
QE/5G
QE/5G-41
QE/EP

Specificaties
Stekkerklare machine unit
Stekkerklare machine unit met flessennest
Verdamper Element
Machine unit met flessennest voor splitopstelling
Deur Element
Deur Element (41cm breedte)
Glasdeur Element
Glasdeur Element (41cm breedte)
Lade Element met 3 lades
Lade Element met 3 lades (41cm breedte)
Lade Element met 2 lades
Lade Element met 2 lades (41cm breedte)
Lade Element met 2 ongelijke, 5/12+7/12, lades 
Lade Element met 2 ongelijke, 5/12+7/12, lades (41cm breedte) 
Glasfront Lade Element met 3 lades
Glasfront Lade Element met 3 lades (41cm breedte)
Glasfront Lade Element met 2 lades
Glasfront Lade Element met 2 lades (41cm breedte)
Glasfront Lade Element met 2 ongelijke, 5/12+7/12, lades
Glasfront Lade Element met 2 ongelijke, 5/12+7/12, lades (41cm breedte)
Eindpanelen

Prijslijst elementen (in euro’s)

Prijs
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Specificaties
Fronten in RVS, incl. protectielaag tegen vingerafdrukken (Product codes eindigen op SS)
Fronten uitgevoerd in overige RAL-kleuren (hoogglans of mat) i.p.v. antraciet zwart
Compleet exterieur uitgevoerd in elke willekeurige RAL kleur
Meerprijs witte LED verlichting in dichte deur (met deurschakelaar)
Meerprijs gekleurde LED verlichting in glasdeur per Element
Meerprijs gekleurde LED verlichting in glasfront lade per Lade
Meerprijs centraal slot per slot
Meerprijs automatisch sluitsysteem met schokdempers voor lades (per set)
Extra plateau t.b.v. 54-Element (standaard 2 plateaus per Element) 
Extra plateau t.b.v. 41-Element (standaard 2 plateaus per Element) 
Extra U-profiel (2 noodzakelijk per plateau)
Extra lade-verdeler t.b.v. 54-Element
Extra lade-verdeler t.b.v. 41-Element

Meerprijzen (netto)

Op aanvraagQE/R Verdamper Element

Op aanvraagQE/1 Deur Element

Op aanvraagQE/1G Glasdeur Element

Op aanvraagQE/3 Lade Element met 3 lades

Op aanvraagQE/2 Lade Element met 2 lades

Op aanvraag QE/5 Lade Element met 2 ongelijke, 5/12+7/12, lades

Op aanvraagQE/3G Glasfront Lade Element met 3 lades

Op aanvraag QE/2G Glasfront Lade Element met 2 lades

Op aanvraagQE/5G Glasfront Lade Element met 2 ongelijke, 5/12+7/12, lades

Op aanvraagQE/EP Eindpanelen

Op aanvraagFronten in RVS, incl. protectielaag tegen vingerafdrukken (Product codes eindigen op SS)

Op aanvraagCompleet exterieur uitgevoerd in elke willekeurige RAL kleur

Op aanvraagMeerprijs gekleurde LED verlichting in glasdeur per Element

Op aanvraagMeerprijs centraal slot per slot

Op aanvraagExtra plateau t.b.v. 54-Element (standaard 2 plateaus per Element)

Op aanvraagExtra U-profiel (2 noodzakelijk per plateau)



Leveringsvoorwaarden 
• Levering: Franco huis, mits per lichte vrachtauto bereikbaar binnen Nederland en België (exclusief “De Waddeneilanden”). • Levertijd: In overleg, na schriftelijke op-
dracht (met een maximum van 6 weken) • Prijzen: Prijzen zijn in Euro’s (€) per stuk, exclusief BTW, exclusief wettelijke verwijderingsbijdrage en geldig t/m 31-12-2012. 
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voor-
zienbare omstandigheden – is Chill Equipment B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. • Betaling: Betaling van aan leverancier 
verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na levering. Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht 
van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Chill Equipment B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen 
een rente in rekening te brengen. • Eigendomsvoorbehoud: Chill Equipment B.V. behoudt zich de eigendom van alle door hem aan afnemer afgeleverde zalen totdat 
het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. • Garantie: twee jaar op koeltechnische onderdelen en zes maanden op 
arbeid en voorrijkosten. Garantie vervalt indien de klacht later dan 1 week na eerste optreding aan Chill Equipment B.V. wordt gemeld. Garantie vervalt tevens indien 
het apparaat onjuist is geïnstalleerd of indien er in de tussentijd door derden aan het apparaat is gemonteerd of doordat het apparaat ondeugdelijk wordt gebruikt.
• Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van Chill Equipment B.V. is beperkt tot nakoming van de hierboven omschreven garantieverplichting.

Kamer van Koophandel nummer: 20133198

Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. Oktober 2012
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