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Kjøle- og fryserommene er kun beregnet til å bibeholde tem-
peraturen i en allerede nedkjølt eller frossen vare. 

MOTTAKELSE
Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen 
er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle 
skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien 
dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før montering !

UTPAKKING

Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. 
Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkule-
ring etter gjeldende lokale bestemmelser.

Monteringstilbehøret kommer i en separat eske. Esken inne-
holder tegninger, monteringskomponenter, Cam lock nøkkel, 
silikon og rensemidler. Det følger også med popnagler og bor. 

                      Tetningslist

  Monteringsnøkkel

 

FORUTSETNINGER FOR PLASSERING
Det må være minst 250mm fri høyde over toppen av mas-
kinen for at maskinen skal kunne evakuere varmen! Påse at 
gulvet hvor rommet skal monteres er jevnt og i vater. Mak-
simalt avvik er ± 3 mm/m. Omgivende temperatur må være 
mellom +5°C...+32°C. Maskinen avgir fra 1 kW...2,5 kW varme. 
Påse at det er nok ventilasjon på monteringsstedet til å evaku-
ere varmen. Rommet bør ikke monteres nærmere bygnings-
vegger enn 50 mm. 
Kontroller at maskins spesifikasjoner blir fulgt i henhold til 
omgivende faktorer.  

MONTERING AV GULV
For å forhindre kuldegjennom til bygningens gulv, må rom 
hvor temperaturen skal være under -5 °C (fryserom), lektres 

opp. Man kan enten benytte 30 mm trykkimpregnerte lektre 
eller bestille plast forhøyningene fra Viessmann.
Forhøyningsplatene legges med 200 - 300 mm mellomrom. 

Lektre må legges slik at det sikres en fullgod sirkulasjon under 
gulvet. På se at forhøyningene er i vater. 

Fjern beskyttelesen fra tetningslistene og legg gulvpanelene 
på plass.

Gulv for kjølerom kan legges rett på bygningens underlag 
(ikke tregulv). Elementene må legges nærmere enn 12 mm for 
at eksenterlåsene skal gripe i hverandre.
Trekk til gulvelementenes eksenterlåser.
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Gulvpanelets overlapping er forboret. Benytt det medfølgende 
boret og bor gjennom underdelen på alle forboringene. 

Fest de medfølgende popnaglene i rustfritt stål i hullene. 

Dytt de medfølgene skumpluggene ned i alle Cam lock hullene. 
Pass på å ikke trykke sammen skumpluggene. 

Fyll Cam lock hullene med silikon slik som vist på bildet.

Benytt en plasthammer og hamre på plass de medfølgende 
gulvpluggene i rustfritt stål.

MONTERING AV KJØLEROM UTEN GULV

 

Kjølerom kan leveres uten gulv. Veggelementene festes med 
popnagler i en U-profil. U-profilen må festes til gulvet på for-
hånd. 
Pass på at U-profilene er vinklet skikkelig for å få montert rom-
met!
Ikke sett popnagler rett under eksenterlåsene!

MONTERING AV VEGGER

Før man setter opp veggelementene, må man feste den 
medfølgende tetningslisten langs gulvelementene som vist på 
bildet. Fjern beskyttelsesfilmen på listen.
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MONTERING AV TAK OG VEGGELEMENTER

Sammenlign elementets merking med tegningen. Tegningen 
viser hvilket element som skal stå hvor.

Start med det bakre høyre elementet som inneholder hjørnet.

Påse at elementene flukter perfekt før man trekker til eksen-
terlåsene. Bygg rommet til og med dørelementet. 

Vent med å montere det fremre venstre hjørnet.

Monter elementet for maskinen. Elementet har utsparing for 
maskinen og hull for dreneringsslangen til avrimingsvannet. På 
rom uten utsparing følger det med en mal for utsparingen. 

Løft forsiktig maskinen på plass. Man bør være to for å gjøre 
dette. Skyv låsebraketten mot veggeleementet og skru bra-

ketten fast. Skru inn en ekstra 
medfølgende skrue slik at det er 
to skruer som holder braketten.  
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Skru av maskinens frontdeksel.

Tre avløpsslangen på avløpsstussen på fordamperens dryp-
panne. Dersom maskinen har varmekabel i avløpet, må denne 
legges inn i avløpsslangen. Før den andre enden gjennom veg-
gelementet og inn i maskinens utedel.

Koble på avløpsstussen på avløpsslangen og før stussen til 
kondenseringspannen. Sett på medfølgende blinddeksel på 
avløpsslangen på innsiden av rommet. Sett på plass frontdek-
selet på maskinen. 

Benytt den medføl-
gende Armaflex slangen 
til å isolere toppen av 
slissesporene til maski-
nen. Tilpass lengden til 
bredden av elementet. 

Monter det siste hjørneelementet og legg på taket. Dersom 
det er problemer med å få taket på plass, kan det være fordi 
veggelementene ikke flukter godt nok. Trekk til eksenterlåsene.

Silikoner baksiden av dørterskelen som vist på bildet. 

Benytt medfølgende bor og bor og pop fast terskelen. 

Sett inn skumplugger, uten å presse sammen pluggene, i hul-
lene til alle eksenterlåsene og sett på plass en plastplugg i alle 
hullene. 

Fjern de to transportsik-
ringene fra dørkarmen. 
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JUSTERE DØRHENGSLENE

Når rommet er ferdig satt må man kontrollere at døren rett og 
flukter mot karmen. 
Fjern plastdekslene ved å stikke en nål el. l i hullene som vist 
på bildet. Vipp dekslene opp nedenfra. 

Hengslene kan justeres sidevegs, opp og ned. Benytt en 8 mm 
umbraco nøkkel til opp/ned justeringen. 

Kontroller og juster motstykket på karmen slik at dørens låse-
hake treffer sentrert på motstykket. Bor hull med medfølgene 
bor som vist på bildet. Skru inn to medfølgende skruer i hul-
lene for å låse motstykket.

HYLLESYSTEM

Skru sammen avstiverne som vist på bildet. Juster lengden på 
avstiverne i henhold til lengdeangivelse på avstiverne. Bruk 
medfølgende skrue og låsemutter.

Fest avstiverne i stigene som vist på bildet. Løft stativene 
forsiktig inn i rommet og plasser hyllene i henhold til romteg-
ningen. Legg på plass hyllene. 



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. I deres moderne fabrikk 
produseres og utvikles høykvalitets kjøle- og fryseskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, 
buffeter, vinskap samt snusskap. 

Fabrikken er på ca. 7000m2 og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og 
administrasjon. Omsetningen i 2016 var på NOK 130 millioner. 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


