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Grote opslagcapaciteit, laag energieverbruik 

E3

De superieure opslagcapaciteit zorgt voor een 
inhoud tot maar liefst 844 flessen (35 kratten).  
Het barpersoneel hoeft tussendoor geen 
dranken meer aan te vullen waardoor zij de 
klanten beter kunnen bedienen. 

Flessenkoelingen

Laag energieverbruik: met de E3 serie bespaar 
je 30% op de energiekosten vergeleken met 
eerdere modellen! Je bespaart niet alleen op de 
maandelijkse energierekening, je investeert ook 
in een duurzaam product.

Het krachtige koelsysteem verzekert een 
snelle terugkoeltijd van de flessen. Na het 
aanvullen van de dranken, zijn deze zeer snel 
op consumptie temperatuur. Ook handig bij 
onvoorziene piekmomenten!

Voeg laden toe aan de E3 flessenkoeling, het  
is niet alleen praktisch, maar ook ergonomisch  
zeer verantwoord in een stijlvol design.

Baanbrekende capaciteit en buitengewoon laag energieverbruik.
Daarnaast biedt de E3 een groot glasoppervlak in combinatie met een 
stijlvolle uitstraling. Met al haar mogelijkheden is zij perfect geschikt voor 
toepassing in zowel de voor- als achter bar.

Ontworpen en geproduceerd 
in Nederland: gegarandeerd 
goede kwaliteit en service!

Met Gamko TotalChill technologie ben je 
verzekerd van een efficiënte luchtcirculatie, 
waardoor gelijkmatig gekoeld wordt en alle 
dranken gegarandeerd koud geserveerd worden.
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E3

Laat deuren vervangen door laden en er 
ontstaat niet alleen een praktische, maar ook 
een strakke en  ergonomische baropstelling. 
Laden zijn leverbaar in antraciet en 
chroomstaal, in drie varianten. 

Trek nog meer aandacht naar de dranken met 
de optionele gekleurde en dimbare  
LED verlichting.

E3 is verkrijgbaar voor stekkerklaar gebruik 
(MU) of voor gebruik met de machine op 
afstand (VS) om geluid en warmte in de bar 
te verminderen. Wij komen de machine op 
afstand graag bij je installeren.

Laden of deuren? Kleurrijk

Stekkerklaar of split

Alle modellen met glazen deuren zijn 
standaard uitgevoerd met slot. Voor laden en 
volledig antraciete of chroomstalen deuren 
kunnen deze optioneel aan de bestelling 
worden toegevoegd.

Voorkom diefstal
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E3

E3 modellen

E3/22MU, E3/22GMU, 
E3/22MUCS & E3/22GMUCS

E3/222MU, E3/222GMU, 
E3/222MUCS & E3/222GMUCS

E3/2222MU, E3/2222GMU, 
E3/2222MUCS & E3/2222GMUCS

E3/22VS, E3/22GVS, 
E3/22VSCS & E3/22GVSCS

E3/222VS, E3/222GVS, 
E3/222VSCS & E3/222GVSCS

E3/2222VS, E3/2222GVS, 
E3/2222VSCS & E3/2222GVSCS

Stekkerklare modellen

Split modellen (voor machine op afstand)
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Duurzaam koelen

Besparing stroomverbruik in € per jaar

E3/22MU 321 € 210  € 2.100 
E3/222MU 416 € 335  € 3.350 
E3/2222MU 467 € 400  € 4.000 

E3/22GMU 548 € 328  € 3.280 
E3/222GMU 723 € 379  € 3.790
E3/2222GMU 883 € 445  € 4.450 

Modellen Energieverbruik Besparing t.o.v. Besparing in
dichte deuren in KWh/jaar ECO-Line*/jaar 10 jaar**

Modellen Energieverbruik Besparing t.o.v. Besparing in
glasdeuren in KWh/jaar ECO-Line*/jaar 10 jaar**

* De ECO-Line modellen van Gamko zijn geproduceerd tussen 2005-2016
Het energieverbruik van de E3 modellen is getest volgens NEN EN16902. Meer weten? Kijk op www.gamko.nl/ecodesign
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E3/22MU E3/22VS* E3/222MU E3/222VS* E3/2222MU E3/2222VS*

Afmetingen 1434 x 512 x 860/880 1184 x 545 x 860/880 1988 x 512 x 860/880 1738 x 545 x 860/880 2542 x 512 x 860/880 2292 x 545 x 860/880

Type deur dicht of glas dicht of glas dicht of glas dicht of glas dicht of glas dicht of glas

Afwerking antraciet of chroomstaal antraciet of chroomstaal antraciet of chroomstaal antraciet of chroomstaal antraciet of chroomstaal antraciet of chroomstaal

Aantal plateaus 3 per deur 2 per deur 3 per deur 2 per deur 3 per deur 2 per deur

Aantal flesjes 25cl ø55mm - 170 mm 408 408 626 626 722 722

Aantal flesjes 30cl ø60mm - 210 mm 344 344 531 531 844 844

Temperatuur bereik +2°C / +18°C +2°C / +18°C +2°C / +18°C +2°C / +18°C +2°C / +18°C +2°C / +18°C

Type koudemiddel  R600A Op aanvraag  R600A  Op aanvraag  R600A  Op aanvraag

Koelcapaciteit in Watt** 424 515 424 515 424 515

Opgenomen vermogen  
in Watt (dichte deur)**

180 30 180 30 180 30

Opgenomen vermogen 
in Watt (glasdeur)**

195 40 200 46 205 54

Energielabel (dichte deur) C n.v.t C n.v.t C n.v.t

Energielabel (glasdeur) D n.v.t D n.v.t D n.v.t

De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stroomaansluiting. De hoogtemaat is aan te passen door middel van de verstelbare pootjes. 
Gelieve rondom de koeling altijd tenminste 10mm ruimte te laten voor een optimale luchtcirculatie.

Specifieke kenmerken

E3

* De split (VS) modellen dienen te worden aangesloten op een koelmachine op afstand. De dieptemaat van 545 mm is inclusief de afvoer aan de achterzijde.
**  Conditie: Te= -10°C/ Tc=45°C / T=25°C / K4
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