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Koel meer. Zie meer. Bespaar meer. 

Volume - Laat je verbazen door het volume van de nieuwe Maxiglass. Er passen meer  
blikken en/of flessen in de MG3/ dan in vergelijkbare koelingen van de concurrent.

Verlichting - Presenteer je drankjes nog aantrekkelijker met het grote glasoppervlak  
en de heldere vertikale LED-verlichting van de vernieuwde Maxiglass. 

Verbruik - Maak kennis met een van de duurzaamste flessenkoelingen op de  
professionele markt en bespaar tenminste 40% extra op je energierekening.

Maxiglass

Toonaangevende 
opslagcapaciteit in 
zijn klasse. 

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

Flessenkoelers

Standaard uitgevoerd met slot in 
bovendeksel. Koeling is eenvoudig af te 
sluiten met de bijgeleverde klapsleutel.

De Maxiglass is voorzien van stevige plateaus. 
Deze vlakke plateaus zijn goed schoon te houden 
en solide voor alle soorten flessen.

Uitgevoerd met dimbare witte LED-verlichting. 
Met een power van 440 Lumen is je assortiment 
zichtbaarder dan ooit. 

De nieuwe thermostaat is goed afleesbaar en heeft 
een ECO mode waarmee je nóg meer energie bespaart 
wanneer je de koeling niet direct voor uitgifte gebruikt.
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Meer volume betekent:
• minder vaak bijvullen
• tijdsbesparing voor het personeel 
• nooit meer misgrijpen tijdens piekmomenten
• beperking van het aantal deuropeningen en besparing  

op de energierekening

Laat je verbazen door het  
volume van de nieuwe Maxiglass

De koeltechniek, de isolatie en het glas 
zijn bij de MG3 modellen verder verbeterd 
waardoor hij nog efficiënter koelt. Hierdoor 
bespaar jij nog eens tenminste 40% op de 
energierekening! (vergeleken met het huidige 
energiezuinige Gamko model MG2).

Mocht je niet voldoende ruimte achter de 
bar hebben voor openslaande deuren, dan 
zijn er ook modellen met greeploze, strakke 
schuifdeuren leverbaar.

De nieuwe verlichting doet het zó goed, 
dat we er een dimfunctie aan hebben 
toegevoegd. Pas de verlichting aan jouw 
situatie aan, en creëer je eigen sfeer.

Groene machine Bespaar ruimte

Even dimmen

Maxiglass

De thermostaat is aan de bovenzijde van 
de koeling geplaatst waardoor deze beter 
beschermd is tegen ongelukken dan aan 
de onderzijde.

Van bovenaf gezien

MG3/150 
 151 x 30cl  (Ø 60)
 181 x 25cl  (Ø 55)

MG3/250 
 225 x 30cl  (Ø 60)
 260 x 25cl  (Ø 55)

MG3/275 
 322x 30cl  (Ø 60)
 370 x 25cl  (Ø 55)

MG3/315 
 366 x 30cl  (Ø 60)
 415 x 25cl  (Ø 55)

LG3/150
 151 x 30cl  (Ø 60)
 172 x 25cl  (Ø 55)

LG3/250
 225 x 30cl  (Ø 60)
 246 x 25cl  (Ø 55)

LG3/315
 366 x 30cl  (Ø 60)
 393 x 25cl  (Ø 55)
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Maxiglass

Bespaar op verbruik

MG3/150 & LG3/150

MG3/300

MG3/250 & LG3/250

MG3/500

MG3/275 MG3/315 & LG3/315

Besparing stroomverbruik in € per jaar

LG3-MG3/150 serie 330 320 50%  € 740 
LG3-MG3/250 serie 560 340 40%  € 780 
MG3/275 serie 720 580 45%  € 1.330 
LG3-MG3/315 serie 780 670 45%  € 1.540

MG3/300 serie 890 530 40%  € 1.200 
MG3/500 serie 1.090 820 40%  € 1.850

 Energieverbruik Besparing in Besparing energie MG3 Besparing in
 in KWh/jaar KWh  t.o.v. MG2* t.o.v. MG2* per jaar 10 jaar**

 Energieverbruik Besparing Besparing Besparing in
 in KWh/jaar in KWh energie 10 jaar**

* De Maxiglass MG2 was reeds zeer zuinig in energieverbruik ten opzichte van vergelijkbare modellen van andere merken.
** De berekening is gebaseerd op een KWh prijs van € 0,23. Het energieverbruik is getest conform NEN EN 16902.
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MG3/150 & LG3/150 MG3/250 & LG3/250 MG3/275 MG3/315 & LG3/315

MG3/300 MG3/500

MG afmetingen (bxdxh) in mm 600 x 576 x 900/910 900 x 576 x 900/910 1200 x 576 x 900/910 1350 x 576 x 900/910

LG afmetingen (bxdxh) in mm 600 x 576 x 840/850 900 x 576 x 840/850 - 1350 x 576 x 840/850

Bevestiging deur
Draaideur

Draaideur of greeploze 
schuifdeur

Draaideur of greeploze 
schuifdeur

Draaideur of greeploze 
schuifdeur

Type deur Glazen deur met antraciet of 
chroomstalen omlijsting

Glazen deur met antraciet of 
chroomstalen omlijsting

Glazen deur met antraciet of 
chroomstalen omlijsting

Glazen deur met antraciet of 
chroomstalen omlijsting

Afwerking Antraciet Antraciet Antraciet Antraciet

Aantal plateaus 2 2 2 6

Opgenomen vermogen** 95W 120W 185W 190W

Koudemiddel R600a R600a R600a R600a

Energielabel C D D* D*

Afmetingen (bxdxh) in mm 602 x 530 x 1805/1815mm 900 x 530 x 1805/1815

Bevestiging deur
Draaideur

Draaideur of greeploze 
schuifdeur

Type deur Glazen deur met antraciet of 
chroomstalen omlijsting

Glazen deur met antraciet of 
chroomstalen omlijsting

Afwerking Antraciet Antraciet

Aantal plateaus 5 5

Opgenomen vermogen* 245W 245W

Koudemiddel R600a R600a

Energielabel E F

Standaard en extra lage modellen

Hoge modellen

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

Maxiglass

* Deze modellen met schuifdeuren dragen energielabel E. Voor meer informatie over de betekenis van energielabels kijk op gamko.nl/ecodesign.
**  Conditie: Te= -10°C/ Tc=45°C / T=25°C / K4, CC1

ACCESSOIRES

256287A08 Extra plateau t.b.v. LG3/150 en MG3/150 455 x 402 mm
256301A08 Extra plateau t.b.v. LG3/250 en MG3/250 756 x 352 mm
256338A08 Extra plateau t.b.v. MG3/275 1074 x 354mm
256358A08 Extra plateau t.b.v. LG3/315 en MG3/315 407 x 354mm
256111A08 Extra plateau t.b.v. MG3/300 515 x 330 mm
256110A08 Extra plateau t.b.v. MG3/300 MG3/500 814 x 298 mm
013010001 Plateaudragers (4-7 stuks per plateau noodzakelijk)
013050219 Zwart slot met klapsleutel

Castor-kit MG3 Set van 4 zwenkwielen (waarvan 2 met rem) voor mobiel gebruik. 
 Te monteren onder de koeling i.p.v. poten +60 mm

 Alle 2- en 3 deurs modellen zijn uit  
te rusten met schuifdeuren.

 In alle modellen zit het milieuvriendelijk 
koudemiddel R600a.

 Alle MG3 modellen zijn uitgerust met 
dimbare LED verlichting, verstelbare  
planken en sloten met een klapsleutel.

 Het temperatuur bereik is voor alle  
modellen tussen +2°C en +18°C en standaard 
ingesteld tussen de +4°C en +8°C.

 Automatische ontdooiing/verdamping  
van lekwater.

 Vervangbare deurrubbers  
(kijk op webshop.gamko.com).

http://webshop.gamko.com
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