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• For GN 2/1
• 3 par hylleskinner og 3 trådhyller som 

standard
• Avstand 54mm mellom hylleskinnene 
• To modeller 700 eller 1400 liter

• Produsert i rustfritt stål
• 75mm CFC fri isolasjon
• Elektrisk avriming med automatisk for-

dunstning av tinevannet
• Digital prosess-styring 
• Viftestoppbryter på døren

Klimakontrollerte skap er for temperatur-
sensitive matvarer. Temperaturområdet er fra 
-2...+25°C.

Den digitale styringen tillater brukeren å fin-
justere skapet til eget behov.

Skapet har HACCP alarmer for lav- og høytem-
peratur og dør åpen alarm.
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ME701NFL GN2/1 ME1402NFL GN2/1
Utvendige mål, mm, B x D x H 730 x 835 x 2090/2140 1460 x 835 x 2090/2140
Antall par hylleskinner for GN 2/1 3 6
Antall trådhyller 3 6
Temperaturområde, °C -2...+25 -2...+25
Maksimal omgivende temperatur, °C +30 +30
Spenning 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz
Kjøleeffekt ved -30...+50°C, W 500 765
Varmeeffekt, W 500 500
Kuldemedium R134a R134a
Mengde, g 210 230
Bruttovekt, kg 220 280
Pakkevolum dm3 1775 3200

Ekstrautstyr
Hylleskinner, par ACC 810 <-
Trådhylle ACC 214 <-
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Festivo Group – en sterk allianse
Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett 
privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. De produseres og utvikler 
kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, vinskap samt snusskap. 
En ny og moderne maskinpark gir en høy kvalitet og lang levetid på produktene.

Fabrikken er på ca. 7000m2 og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og 
administrasjon. Festivo Oy har en sterk markedsposisjon i Finland og er kjent for 
innovative produkter med høy kvalitet. Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s 
egne produkter i Norge og Sverige. 
Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy 
kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle 
med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer 
som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte 
fremtidens utfordringer. 

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

Colia AS
St. hallvards vei 15, 3414 Lier
www.colia.no


