Klik hier om naar de inhoud te gaan

Foster Finance 0%
Renteloos
investeren
in koeloplossingen
Foster Finance
0% renteloos
investeren in
koeloplossingen

Foster Finance biedt u de mogelijkheid nu te investeren en in 12 maanden
Foster Finance biedt u de mogelijkheid nu te investeren en in 12
te betalen, volkomen renteloos. U bestelt, wij leveren en na 12 termijnen
maanden te betalen, volkomen renteloos. U bestelt, wij leveren en na
bent u volledig eigenaar van het product. Met als enige bijkomende
12 termijnen bent u volledig eigenaar van het product. Met als enige
administratiekosten van €10,- per maand kunt u direct het door u gekozen
bijkomende administratiekosten van €10,- per maand kunt u direct
product operationeel inzetten. Geen lease, geen rente, geen BKR registratie
het door u gekozen product operationeel inzetten. Geen lease, geen
maar wel koelen en vriezen!
rente, geen BKR registratie maar wel koelen en vriezen!
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Bel 076-5087 590 voor een offerte

Foster prijslijst - Januari 2020

u op het Foster logo rechts
bovenaan iedere pagina.

De Foster
afspeelknoppen
begeleiden u naar
relevante video’s.

U kunt een van onderstaande onderwerpen bekijken door er simpelweg op te
klikken:
EcoPro G2 koel- en vrieskasten
Slimline koel- en vrieskasten
EcoPro G2 werkbanken
FlexDrawer werkbanken
Blast chillers en freezers, ontdooikasten
XTRA by Foster
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Onderbouw koel- en vrieskasten
Prep Stations
Pan chillers		
Verrijdbare warmkasten
Gastronorm inrijkasten
Onderhoud en spare parts		
Algemene leveringsvoorwaarden

38
43
50
51
52
54
56
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EcoPro G2 koel- en vrieskasten
De EcoPro G2 staat voor design, kwaliteit,
betrouwbaarheid en efficiëntie
De EcoPro G2 is goedkoper in gebruik dan een
traditionele gloeilamp
De revolutionaire
condensor staat voor weinig
onderhoud en maximale efficiency
Ontworpen met een geavanceerd circulair luchtverdeelsysteem, waardoor het voedsel gegarandeerd verser blijft
Toonaangevende capaciteit, levert meer ‘value
for money’

Een intuïtief touchscreen, vergelijkbaar met dat van een
smartphone, voor optimaal gebruiksgemak

De geavanceerde EcoPro G2 deurverwarming hergebruikt
restwarmte, dat tot lagere energiekosten leidt
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

>

Scroll naar beneden om de hele productlijn te zien

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

EcoPro G2 koel- en vrieskasten - enkeldeurs
Specificatie
Aantal roosters:

3 (GN 2/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

EP700H

10-102

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

B

10-104

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

B

10-106

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

C

10-108

Vrieskast -18/-21°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

C

10-110

Vleeskast -2/+2 °C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

†

10-112

Vleeskast -2/+2 °C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

Elektrische aansluiting:		

In één oogopslag

Foster prijslijst - Januari 2020

Kast

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

600 Ltr

EP700L

Overtreft ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)

EP700M

BEST SELLER

2080

700

Ons meest populaire
product, het standaard
model, past perfect in een
drukke, warme keuken.

820
standaard uitgevoerd met zwenkwielen

Specificatie
Aantal roosters:

4 (GN2/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

EP700H2

10-141

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

C

10-143

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

C

10-145

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

D

10-147

Vrieskast -18/-21°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

D

10-149

Vleeskast -2/+2 °C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

†

10-151

Vleeskast -2/+2 °C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

Elektrische aansluiting:

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent sp
behind the counte

In één oogopslag

230/50/1 10amp
Bruto inhoud:

600 Ltr

Overtreft ISO-klimaatklasse 5

EP700L2

Afmetingen (mm)
700

EP700M2

2080

Kast met halve deuren

820

Half door models are
designed tomet
save energy.
Modellen
halve deuren Glass door models use ener
Keep accessible products in the top section for
LED lighting for clear disp
zijn ontworpen
omshut
energie
easy access, while keeping
the bottom section
operates up to 32°
to prevent
cold air loss Houd de
(Glass door/wine
te besparen.
(Half door)

producten die u veel gebruikt
in het bovenste gedeelte voor
gemakkelijke toegang, terwijl u
het onderste gedeelte gesloten
houdt om verlies van koude
lucht te voorkomen.

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to f
at the touch of a but

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm
models available

De +stayclear condensor zorgt voor een
revolutie in efficiënt koelen.
Alle EcoPro G2 koelkasten en vriezers zijn uitgerust met deze
+stayclear condensor en gaat gegarandeerd langer mee. Kijk op de
website voor meer informatie.
De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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EcoPro G2 koel- en vrieskasten - enkeldeurs
Koelkast voor vis

Specificatie
Aantal visbakken: 7

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

EP700F

10-232

Viskoelkast -1/+1°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

In één oogopslag

Elektrische aansluiting:
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

Dit model optimaliseert
de omstandigheden
voor visopslag met een
koelsysteem welke is
ontworpen om uitdroging
van de vis te voorkomen.
Geleverd met 7 visbakken
met rvs slijmrooster.
Afmeting visbak:
600 x 400 x 175 mm
Afvoer met chiffon vereist.

600 Ltr

Overtreft ISO-klimaatklasse 5

2080

Afmetingen (mm)
700

820

Koelkast met glazen deur/wijn koeling

Specificatie
Aantal roosters:

3 (GN2/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

EP700G

10-153

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig, alu inwendig, glazen deur R290

†

10-155

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig, glazen deur

R290

†

10-157

Wijn koelkast
+10/+12°C

rvs uitwendig, alu inwendig, glazen deur R290

†

10-159

Wijn koelkast
+10/+12°C

rvs 304 uit- en inwendig, glazen deur

†

Elektrische aansluiting:

Koelmiddel

Energie
label

In één oogopslag

230/50/1 10amp
Bruto inhoud:

600 Ltr

ISO-klimaatklasse 4

R290

2080

Afmetingen (mm)
700

EP700W

De koelkast met wijnrekken
heeft een capaciteit van 140
x 75cl flessen. Modellen met
glazen deuren zijn uitgevoerd
met energiezuinige LEDverlichting voor een heldere
weergave en werken tot een
omgevingstemperatuur van
32°C

820

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

EcoPro G2 koel- en vrieskasten - enkeldeurs
Koel-Vrieskast

Specificatie
4 (GN2/1)

Product
Code

EP700HL

Koelmiddel

behind the counter.
Energie
label

10-488

Twee temperaturen: +1/+4°C
& -18/-21°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur,
alu inwendig

R290 /
R290

†

10-489

Twee temperaturen: +1/+4°C
& -18/-21°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290 /
R290

2 x 300 Ltr

Bruto inhoud:

Splashbacks prevent spillage

Uitvoering

Elektrische aansluiting:
2 x 230/50/1 10amp

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Temperatuur

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Overtreft ISO-klimaatklasse 5

Keeps salad fresher for longer.

In één oogopslag

†
Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

With doors both sides, this option pro

easy access for storage between kitc
Dit model biedt koel- en vries
and servery to optimise efficienc
temperatuur in één kast, per(Pass through)
fect voor wanneer de ruimte
in uw keuken beperkt is.

2080

Afmetingen (mm)
700

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

Foster prijslijst - Januari 2020

Aantal roosters:

Modelnummer

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

870
Doorgeef-koelkast

Specificatie
Aantal roosters:

3 (GN 2/1)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

EP700P

10-161

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

Elektrische aansluiting:

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

230/50/1 10amp
600 Ltr

Bruto inhoud:

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle

(Marine
Spec)
Splashbacks prevent
spillage
behind the counter.

Overtreft ISO-klimaatklasse 5

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,
griddles and induction hobs.

Incredibly flexible – clever drawe
design holds 3x GN 1/1 pans wide
meaning ALL space is usable

In één oogopslag

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

Deze
met
deuren
With doors
both optie
sides, this
option
providesaan
easy access
for storage
twee
kantenbetween
biedtkitchen
een prakand servery to optimise efficiency
tische
oplossing
(Pass
through) voor voedsel
dat tussen keuken en service
gedeelte wordt opgeslagen
of doorgegeven.

2080

Afmetingen (mm)
700

Space saving – 775mm width
models available

Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,
griddles
andsalad
induction
hobs.
Keeps
fresher
for longer.

820

OPTIES

OPTIES en
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Elektrische aansluiting van 220/60/1

Nylon gecoat rooster GN 2/1 (per rooster)

Scheepvaart uitvoering (1)

Roestvaststalen rooster GN 2/1 (per rooster)

Remote uitvoering (standaard op poten geleverd): (2)

Roestvaststalen geleiders (per paar)

Remote met 1 deur (minderprijs)

Incredibly flexible – clever drawer
design holds 3x GN 1/1 pans wide,
meaning ALL space is usable

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Remote 2 halve deuren (minderprijs)

Poten
Space saving – 775mm
widthvan
models available

150 mm i.p.v.
zwenkwielen
Easy
to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

Remote EP700HL (minderprijs)
Links afgehangen deur
Potentiaal vrij contact

Opmerking: Alle gewenste opties en accessoires a.u.b. bij bestelling opgeven

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven
(1) bestaat uit: scheepspoten, deur met werpsluiting en slot, scheepsroosters & geleiders, wandhaken
(2) remote uitvoering: i.p.v. heet-gas lekwater ontdooiing, levering van lekbak met elektrisch element. Geldt niet voor de viskast.

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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NIEUW
EcoPro G2 koel- en vrieskasten - enkeldeurs laag
Koelkast met lage hoogte

Specificatie
Aantal roosters:

4 (GN2/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

EP700SH

40-115

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

B

40-116

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

B

40-119

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

C

40-120

Vrieskast -18/-21°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

C

Elektrische aansluiting:
230/50/1 10amp
Bruto inhoud:

550 Ltr

EP700SL

Overtreft ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)
700

In één oogopslag

1955

Deze koeling past door een
standaard deuropening (1960
x 760) zonder te kantelen.

855

OPTIES en
ACCESSOIRES

OPTIES

ACCESSOIRES

Elektrische aansluiting van 220/60/1

Nylon gecoat rooster GN 2/1 (per rooster)

Remote uitvoering (standaard op poten geleverd): (1)

Roestvaststalen rooster GN 2/1 (per rooster)

Links afgehangen deur

Roestvaststalen geleiders (per paar)
Poten van 150 mm i.p.v. zwenkwielen

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven
(1) remote uitvoering: i.p.v. heet-gas lekwater ontdooiing, levering van lekbak met elektrisch element.

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

EcoPro G2 koel- en vrieskasten - dubbeldeurs
Specificatie
Aantal roosters:

6 (GN 2/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

EP1440H

10-166

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig R290

D

10-168

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

D

10-170

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig R290

D

10-172

Vrieskast -18/-21°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

D

10-174

Vleeskast -2/+2 °C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

†

10-176

Vleeskast -2/+2 °C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

Elektrische aansluiting:
230/50/1 10amp
Bruto inhoud:

1350 Ltr

Overtreft ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)

BEST SELLER

EP1440M

Energie
label

In één oogopslag

Ons meest populaire
product, het standaard
model, past perfect in een
drukke, warme keuken.

2080

1440

EP1440L

Koelmiddel

Foster prijslijst - Januari 2020

Kast

820

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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EcoPro G2 Cabinets

EcoPro G2 koel- en vrieskasten - dubbeldeurs
Koelkast met glazen deuren/wijn koeling

Specificatie
Aantal roosters:

6 (GN 2/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

EP1440G

10-495

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig, glazen deuren, alu inwendig

R290

†

10-494

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig, glazen deuren

R290

†

10-215

Wijn koelkast
+10/+12°C

rvs uitwendig, glazen deuren, alu inwendig

R134a

†

10-216

Wijn koelkast
+10/+12°C

rvs 304 uit- en inwendig, glazen deuren

R134a

†

Elektrische aansluiting:
230/50/1 10amp
Bruto inhoud:

1350 Ltr

EP1440W

ISO-klimaatklasse 4
Afmetingen (mm)

2080

1440

In één oogopslag

De koelkast met wijnrekken
heeft een capaciteit van 280
x 75cl flessen. Modellen met
glazen deuren zijn uitgevoerd
met energiezuinige LED-verlichting voor een heldere
weergave en werken tot 32°C

820

OPTIES en
ACCESSOIRES

OPTIES

ACCESSOIRES

Elektrische aansluiting van 220/60/1

Nylon gecoat rooster GN 2/1 (per rooster)

Scheepvaart uitvoering (1)

Roestvaststalen rooster GN 2/1 (per rooster)

Remote uitvoering (standaard op poten geleverd) (2)

Roestvaststalen geleiders (per paar)

Potentiaal vrij contact

Poten van 150 mm i.p.v. zwenkwielen

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

(1) bestaat uit: scheepspoten, deur met werpsluiting en slot, scheepsroosters & geleiders, wandhaken
(2) remote uitvoering: i.p.v. heet-gas lekwater ontdooiing, levering van lekbak met elektrisch element. Geldt niet voor de viskast en voor kasten met ondergebouwde machines

10

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

De keuze van professionals sinds 1946.
Foster prijslijst - Januari 2020

1968
De fabriek in King’s Lynn (UK)
is geopend.

1946
Opgericht door de
heer Larry H. Foster

1994
Het Koninklijk predicaat werd
toegekend door het Engelse
koningshuis.

2016
De +stayclear condenser
wint een prestigieuze prijs
in Engeland: ‘‘Refrigeration
Product of the Year’.

1978
Vestigingen opgericht
in Europa.

De Foster Refrigerator Corporation is opgericht in
1946 in Hudson New York door Larry H. Foster.
Foster Refrigerator (UK) Ltd. werd geregistreerd in
1968 en onze King's Lynn-fabriek werd in hetzelfde
jaar geopend. Het was het eerste bedrijf dat
commerciële koelingen in het Verenigd Koninkrijk
produceerde.

2020
We blijven ons
ontwikkelen.

Twee jaar later werd de fabriek uitgebreid en is
verder doorgegroeid – Foster beschikt nu over
zes fabrieken, verspreid over 14 hectare.
Sinds die tijd is er veel bereikt, het voldoen aan
de Carbon Trust Standard (UK), het verkrijgen
van het Koninklijk predicaat. Daarmee blijven
we doorgaan om de eerste keuze van de chef
te blijven om het gebied van koel- en vries
apparatuur.
De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Slimline
Slank ontwerp met
grote prestaties
De serie Slimline kasten van Foster is slim ontworpen, past in de krapste
keukens en biedt tegelijkertijd buitengewoon grote opslagruimte,
elegantie en efficiëntie.
Het koelsysteem is onderin de kast gemonteerd; hierdoor wordt
de lucht uit de koelere luchtlagen van de keuken aangezogen, wat
een efficiënte werking garandeert
Zo compact dat zelfs het dubbeldeurs model door de meeste
enkele toegangsdeuren past
Slank ontwerp, grote prestaties! Het geforceerde
ventilatiesysteem is geschikt voor omgevingstemperaturen tot
40°C (ISO klimaatklasse 5)
Dankzij geavanceerde luchtcirculatie wordt de temperatuur
gelijkmatig verdeeld en snel aangepast als de situatie veranderd.
Hierdoor blijft uw voedsel langer vers
Energiezuinig koudemiddel R-290, het meest
milieuvriendelijke koelmiddel dat verkrijgbaar is
Robuuste rvs afwerking aan de buitenzijde met een 304
rvs deur biedt een duurzaam product, geschikt voor intensief
gebruik

12

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

>

Scroll naar beneden om de hele productlijn te zien

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Slimline koel- en vrieskasten - enkeldeurs
Specificatie
Aantal roosters:

3 (466 x 506)

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

400 Ltr

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

FSL400H

11-109

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

C

FSL400L

11-160

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

F

FSL400M

11-161

Vleeskast -2/+2 °C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

†

In één oogopslag

Foster prijslijst - Januari 2020

Kast

ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)
600

Perfect model voor de
kleinste keukens.

1900

BEST SELLER

705
Modelnummer

Specificatie
Aantal roosters:

3 (466 x 506mm) FSL400G

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

11-159

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig, glazen deur, alu inwendig

R290

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Energie
label

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

In één oogopslag

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x G
per saladette (max. 1000mm d

†

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

400 Ltr

ISO-klimaatklasse 3
Afmetingen (mm)
600

Modellen met glazen
This model offers refrigerator and
temperatures in the same cab
deuren zijn uitgevoerd
– perfect for when space is at a p
(Dual temperature)
met energiezuinige
LED-verlichting voor een
heldere weergave en
werken tot een maximale
omgevingstemperatuur van
25°C

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodat
hot cooking equipment such as
griddles and induction hob

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removab
robust ABS drawer bins

1900

Koelkast met glazen deur

705

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Slimline koel- en vrieskasten - dubbeldeurs
Kast

Specificatie
Aantal roosters:

6 (466 x 506mm)

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

800 Ltr

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

FSL800H

11-110

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

D

FSL800L

11-173

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

F

FSL800M

11-174

Vleeskast -2/+2 °C

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig

R290

†

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

Dit model met dubbele
deur past door de meeste
deuropeningen.

1200

705

1900

BEST SELLER

1900

ISO-klimaatklasse
5
1200
Afmetingen (mm)

In één oogopslag

705

Kast met glazen deuren

Specificatie
Aantal roosters:

6 (466 x 506mm)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

FSL800G

11-172

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig, glazen deur, alu
inwendig

Elektrische aansluiting: 		

Koelmiddel

R290

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Energie
label

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

800 Ltr
Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

ISO-klimaatklasse 3
Afmetingen (mm)

1900

1200

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

705

OPTIES en
ACCESSOIRES

In één oogopslag

OPTIES

ACCESSOIRES

Elektrische aansluiting van 220/60/1

Extra nylon gecoat rooster
Massive strength – drawer runners can hold up to

Links afgehangen deur (alleen bij de FSL400)

Set met roosterclips

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

Switch from fridge to freezer
at the touch
of a 1x
button
Accepts
GN1/1 pan or 3x G

per saladette (max. 1000mm d

†

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

This model includes legs, bulkheads,
marine
shelves and latch
handle
Splashbacks
prevent
spillage
(Marine
Spec)
behind
the counter.

200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Modellen
metefficient
glazen
This model offers refrigerator and
Glass door
models use energy
LED lighting
for clear
display
and
temperatures in the same cab
deuren
zijn
uitgevoerd
operates up to 32°C
– perfect for when space is at a p
(Glassenergiezuinige
door/wine)
(Dual temperature)
met
LED-verlichting voor een
heldere weergave en
werken tot een maximale
omgevingstemperatuur van
25°C
Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodat
hot cooking equipment such as
griddles and induction hob

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removab
robust ABS drawer bins

Poten van 150 mm i.p.v. zwenkwielen

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Foster prijslijst - Januari 2020

EcoPro G2 werkbanken
De volgende generatie professionele
werkbanken.
Onze koelwerkbanken zijn verkrijgbaar in alle soorten en
maten. Van eenvoudig tot uitgebreid, met laden of juist met
deuren. We bieden mogelijkheden op de vierkante meter
voor kleinere bedrijven die toch groots willen werken én voor
grotere keukens waar vele handen flexibel moeten kunnen
samenwerken.

CFD: De perfecte luchtgeleiding in de werkbank zorgt ervoor
dat alle compartimenten de juiste temperatuur behalen en het
voedsel altijd op juiste temperatuur blijft.
Grote opslagcapaciteit, waardoor u meer waar voor uw
geld krijgt
Intuïtief touchscreen, licht op na activering om de
temperatuur aan te geven
Geavanceerde deur verwarming door hergebruik van
restwarmte zorgt ook voor lage energiekosten
Voorzien van geremde zwenkwielen waardoor de werkbank
makkelijk te verplaatsen is bij het schoonmaken, maar ook
goed vastgezet kan worden tijdens het service.

>

Scroll naar beneden om de hele productlijn te zien

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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EcoPro G2 1/2-werkbanken (GN 1/1)
Werkbank met deuren

BEST SELLER

Specificatie
Aantal roosters:

4 (GN 1/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

EP1/2H

12-102

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

A

12-104

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

A

12-106

Vrieskast -18/-21°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

D

12-108

Vrieskast -18/-21°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

D

12-110

Vleeskast -2/+2 °C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

†

12-112

Vleeskast -2/+2 °C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

280 Ltr

Overtreft ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)

EP1/2M

Onze werkbanken voldoen
aan de toenemende eisen
van de moderne keuken.

865

1415

EP1/2L

In één oogopslag

700

EcoPro G2 werkbanken info
Hoogte werkblad: 32 mm
Hoogte casco: 725 mm
Hoogte wielen: 107 mm
Totale hoogte standaard model: 864 mm
Werkbanken zijn ook verkrijgbaar in GN2/1 (800 mm diep)
Download de technische details op onze website www.fosterrefrigerator.com

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

EcoPro G2 1/2-werkbanken (GN 1/1)

Opties voor
1/2-werkbanken

2 ladensectie

Saladette-uitsparing

3 ladensectie

per sectie

Foster prijslijst - Januari 2020

OPTIES en ACCESSOIRES

per sectie

OPTIES

ACCESSOIRES

RVS 304 achterzijde en unit cover

Stelschroeven i.p.v. zwenkwielen

RVS 304 spatrand van 100 mm

Roestvaststalen rooster (GN 1/1)

Saladette en deksel		

Extra nylon gecoat rooster (GN 1/1)

Zonder werkblad		

Roestvaststalen geleiders (per paar)

Elektrische aansluiting van 220/60/1

H-frames voor saladette (per stuk)

Scheepvaart uitvoering (1)		

Gastronorm-bakkensets (100 mm diep)

Remote uitvoering (standaard geleverd met poten) (2)

- 2 x GN 1/2 van roestvaststaal

Remote koelwerkbank

- 3 x GN 1/3 van roestvaststaal

Remote vrieswerkbank/vleeskoel werkbank

Poten i.p.v. zwenkwielen (3)

Smaller model stekkerklaar 2 of 3 secties: breedte -6 cm

100mm (hoogte 835 tot 865 mm)

Smaller model remote 2 of 3 secties: breedte -20 cm

150mm (hoogte 885 tot 935 mm)

Motor compartiment aan de rechterzijde

Zwenkwielen met alternatieve hoogte 100mm (hoogte 885mm)

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

100 mm en afstandsstuk van 15 mm (hoogte 900mm)

(1) bestaat uit: scheepspoten, wandhaken, anti ongedierte rooster, scheepsroosters & geleiders
(2) remote uitvoering: i.p.v. heet-gas lekwater ontdooiing, levering van lekbak met elektrisch element
(3) Indien een andere hoogte gewenst is, contact opnemen met Foster Nederland

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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EcoPro G2 1/3-werkbanken (GN 1/1)
Werkbank met deuren

BEST SELLER

Specificatie
Aantal roosters:

6 (GN 1/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

EP1/3H

12-176

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

A

12-178

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

A

12-180

Vrieskast -18/-21°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

D

12-182

Vrieskast -18/-21°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

D

12-184

Vleeskast -2/+2 °C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

†

12-186

Vleeskast -2/+2 °C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

EP1/3L

435Ltr

Overtreft ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)

Onze werkbanken voldoen
aan de toenemende eisen
van de moderne keuken.

865

1865

EP1/3M

In één oogopslag

700

EcoPro G2 werkbanken info
Hoogte werkblad: 32 mm
Hoogte casco: 725 mm
Hoogte wielen: 107 mm
Totale hoogte standaard model: 864 mm
Werkbanken zijn ook verkrijgbaar in GN2/1 (800 mm diep)
Download de technische details op onze website www.fosterrefrigerator.com

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

EcoPro G2 1/3-werkbanken (GN 1/1)

Opties voor
1/3-werkbanken

Saladette-uitsparing

3 ladensectie

2 ladensectie
per sectie

Foster prijslijst - Januari 2020

OPTIES en ACCESSOIRES

per sectie

OPTIES

ACCESSOIRES

RVS 304 achterzijde en unit cover

Stelschroeven i.p.v. zwenkwielen

RVS 304 spatrand van 100 mm

Roestvaststalen rooster (GN 1/1)

Saladette en deksel		

Extra nylon gecoat rooster (GN 1/1)

Zonder werkblad		

Roestvaststalen geleiders (per paar)

Remote uitvoering (standaard geleverd met poten) (1)

H-frames voor saladette (per stuk)

Remote koelwerkbank

Gastronorm-bakkensets (100 mm diep)

Remote vrieswerkbank/vleeskoel werkbank

- 4 x GN 1/2 van roestvaststaal

Elektrische aansluiting van 220/60/1

- 6 x GN 1/3 van roestvaststaal

Scheepvaart uitvoering (2)

Poten i.p.v. zwenkwielen (3) -

Motor compartiment aan de rechterzijde

100mm (hoogte 835 tot 865 mm)

Smaller model stekkerklaar 2 of 3 secties: breedte -6 cm

150mm (hoogte 885 tot 935 mm)

Smaller model remote 2 of 3 secties: breedte -20 cm

Zwenkwielen met alternatieve hoogte 100mm (hoogte 885mm)

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

100 mm en afstandsstuk van 15 mm (hoogte 900mm)

(1) remote uitvoering: i.p.v. heet-gas lekwater ontdooiing, levering van lekbak met elektrisch element
(2) bestaat uit: scheepspoten, wandhaken, anti ongedierte rooster, scheepsroosters & geleiders
(3) Indien een andere hoogte gewenst is, neem dan even contact met ons op.

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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EcoPro G2 1/4-werkbanken (GN 1/1)
Werkbank met deuren

BEST SELLER

Specificatie
Aantal roosters:

8 (GN 1/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

EP1/4H

12-258

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

B

12-260

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

B

12-266

Vleeskast -2/+2 °C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

†

12-268

Vleeskast -2/+2 °C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

Elektrische aansluiting:		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

EP1/4M

585Ltr

Overtreft ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)

In één oogopslag

Onze werkbanken voldoen
aan de toenemende eisen
van de moderne keuken.

865

2320

700

EcoPro G2 werkbanken info
Hoogte werkblad: 32 mm
Hoogte casco: 725 mm
Hoogte wielen: 107 mm
Totale hoogte standaard model: 864 mm

Klik hier voor tips voor
een perfecte indeling

Werkbanken zijn ook verkrijgbaar in GN2/1 (800 mm diep)
Download de technische details op onze website www.fosterrefrigerator.com

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

EcoPro G2 1/4-werkbanken (GN 1/1)

Opties voor
1/4-werkbanken

Saladette-uitsparing

3 ladensectie

2 ladensectie
per sectie

Foster prijslijst - Januari 2020

OPTIES en ACCESSOIRES

per sectie

OPTIES

ACCESSOIRES

RVS 304 achterzijde en unit cover

Stelschroeven i.p.v. zwenkwielen

RVS 304 spatrand van 100 mm

Roestvaststalen rooster (GN 1/1)

Saladette en deksel		

Extra nylon gecoat rooster (GN 1/1)

Zonder werkblad		

Roestvaststalen geleiders (per paar)

Remote uitvoering (standaard geleverd met poten)(1)

H-frames voor saladette (per stuk)

Remote koelwerkbank

Gastronorm-bakkensets (100 mm diep)

Remote vrieswerkbank/vleeskoel werkbank

- 6 x GN 1/2 van roestvaststaal

Elektrische aansluiting van 220/60/1

- 9 x GN 1/3 van roestvaststaal

Scheepvaart uitvoering (2)

Poten i.p.v. zwenkwielen (3)-

Motor compartiment aan de rechterzijde

100mm (hoogte 835 tot 865 mm)
150mm (hoogte 885 tot 935 mm)
Zwenkwielen met alternatieve hoogte 100mm (hoogte 885mm)

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

100 mm en afstandsstuk van 15 mm (hoogte 900mm)

(1) remote uitvoering: i.p.v. heet-gas lekwater ontdooiing, levering van lekbak met elektrisch element
(2) bestaat uit: scheepspoten, wandhaken, anti ongedierte rooster, scheepsroosters & geleiders
(3) Indien een andere hoogte gewenst is, neem dan even contact met ons op.

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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FlexDrawer
Creatieve opslagruimte van Foster
De Foster FlexDrawer is een innovatieve uitbreiding op ons assortiment
werkbanken en biedt vernieuwende oplossingen voor opslag – zelfs in
de meest veeleisende professionele keukens.
Met één druk op de knop kan de temperatuur worden
gewijzigd van koelen naar vriezen, en terug
In het flexibele ladenontwerp kunnen 3 x GN 1/3 bakken
worden geplaatst, wat betekent dat alle ruimte benut wordt
Ontworpen om kookapparatuur, zoals ovens, bakplaten en
inductiekookplaten op te plaatsen

Enorm sterk – Ladegeleiders kunnen tot 150 kg worden belast;
daarmee zijn de prestaties ongeëvenaard
Ruimtebesparende – modellen met een breedte van 775 mm
leverbaar

Eenvoudig te reinigen! De binnenzijde van de laden kan
geheel worden verwijderd

22

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

>

Scroll naar beneden om de hele productlijn te zien

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/
per saladette (max. 1000mm deep

Foster FlexDrawer werkbanken

BEST SELLER

Specificatie
Aantal laden:
GN 1/1 bak
(niet meegeleverd):
Elektrische aansluiting: 		
2 x 230/50/1

2

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

FFC6-2

35-101

Koelkast (+1/+4°C)

rvs 304 uit- en inwendig

R290

C

rvs 304 uit- en inwendig en
werkblad met spatrand

R290

In één oogopslag

Foster prijslijst - Januari 2020

FlexDrawer

This model offers refrigerator and fre
temperatures in the same cabine
– perfect for when space is at a prem
(Dual temperature)

Vrieskast (-18/-21°C)

6

35-102

Koelkast (+1/+4°C)
Vrieskast (-18/-21°C)

Overtreft ISO-klimaatklasse 5

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodate

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

C

Met één druk op de knop hot cooking equipment such as bro
schakelt u van koelen naar griddles and induction hobs.
vriezen.

900

Afmetingen (mm):
1100

700*
*Houd rekening met 20mm extra
diepte voor het afstandsstuk bij
installatie tegen de wand (t.b.v.
luchtcirculatie – verwijderbaar indien
niet tegen de wand geïnstalleerd)

Specificatie
Aantal laden:
GN 1/1 bak
(niet meegeleverd):
Elektrische aansluiting: 		
2 x 230/50/1 10 amp

2

Afmetingen (mm):
775

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

With doors both sides, this option prov
easy access for storage between kitch
and servery to optimise efficiency
(Pass through)

Incredibly flexible – clever drawer
design holds 3x GN 1/1 pans wide,
meaning ALL space is usable

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

FFC4-2

35-105

Koelkast (+1/+4°C)

rvs 304 uit- en inwendig

R290

Energie
label

700*
*Houd rekening met 20mm extra
diepte voor het afstandsstuk bij
installatie tegen de wand (t.b.v.
luchtcirculatie – verwijderbaar indien
niet tegen de wand geïnstalleerd)

In één oogopslag

Keeps salad fresher for longer.

C

Vrieskast (-18/-21°C)

4

Overtreft ISO-klimaatklasse 5

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

35-106

Koelkast (+1/+4°C)
Vrieskast (-18/-21°C)

This model includes legs, bulkheads,

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,
griddles and induction hobs.

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

shelves and latch handle
rvs 304 uit-marine
en inwendig
en R290
(Marine Spec)
werkblad met spatrand

C

900

FlexDrawer

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Ontworpen om kookapparatuur zoals
ovens, bakplaten en
inductiekookplaten op te
plaatsen.

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/
per saladette (max. 1000mm deep

Foster FlexDrawer werkbanken
FlexDrawer

Specificatie
Aantal laden:

BEST SELLER

1

GN 1/1 bak
(niet meegeleverd):

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

FFC3-1

35-103

Koelkast (+1/+4°C)

rvs 304 uit- en inwendig

R290

C

rvs 304 uit- en inwendig en
werkblad met spatrand

R290

35-104

2 x 230/50/1 10 amp

Koelkast (+1/+4°C)
Vrieskast (-18/-21°C)

Overtreft ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm):
1100

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodate

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

Keeps salad fresher for longer.

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

With doors both sides, this option pro
easy access for storage between kitc
and servery to optimise efficiency
(Pass through)

Switch from fridge to freezer

Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,
griddles and induction hobs.

Incredibly flexible – clever drawe
design holds 3x GN 1/1 pans wide
meaning ALL space is usable

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

C

600

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

700*
*Houd rekening met 20mm extra
diepte voor het afstandsstuk bij
installatie tegen de wand (t.b.v.
luchtcirculatie – verwijderbaar indien
niet tegen de wand geïnstalleerd)
Specificatie
Aantal laden:
GN 1/1 bak
(niet meegeleverd):

1

In één oogopslag

Vrieskast (-18/-21°C)

3

Elektrische aansluiting: 		

FlexDrawer

This model offers refrigerator and fre
temperatures in the same cabine
– perfect for when space is at a prem
(Dual temperature)

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

FFC2-1

35-107

Koelkast (+1/+4°C)

rvs 304 uit- en inwendig

R290

Energie
label

Met één druk op de knop hot cooking equipment such as bro
schakelt u van koelen naar griddles and induction hobs.
vriezen.

In één oogopslag

C

Vrieskast (-18/-21°C)

3

Elektrische aansluiting: 		
2 x 230/50/1 10 amp
Overtreft ISO-klimaatklasse 5

35-108

Koelkast (+1/+4°C)
Vrieskast (-18/-21°C)

Afmetingen (mm):

This model includes legs, bulkheads,

rvs 304 uit- en
inwendig
en
marine
shelves and latch
handle R290
(Marine Spec)
werkblad met spatrand

C at the touch of a button

600

1100

Ontworpen om
kookapparatuur zoals
ovens, bakplaten en
inductiekookplaten op te
plaatsen.

700*
Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

*Houd rekening met 20mm extra
diepte voor het afstandsstuk bij
installatie tegen de wand (t.b.v.
luchtcirculatie – verwijderbaar indien
niet tegen de wand geïnstalleerd)

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

OPTIES

ACCESSOIRES

RVS 304 achterzijde FFC6-2

Cekon stekker

RVS 304 achterzijde FFC4-2

Steggen voor in de laden

Een RVS afdekking (ipv werkblad) voor FFC6-2 		

OPTIES en
ACCESSOIRES

(verlaagt de hoogte met 18 mm)
Een RVS afdekking (ipv werkblad) voor FFC4-2
(verlaagt de hoogte met 18 mm)
Zonder werkblad (verlaagt hoogte met 18mm)
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Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Essentiëel in de commerciële keuken

Foster prijslijst - Januari 2020

Blast Chillers & Freezers

Foster is sinds 1973 de expert in blast chillen en vriezen. In de huidige
serie ‘touchpad’ kasten, worden conditie, smaak en textuur van het
voedsel gemaximaliseerd.
De keus van professionals om te voldoen aan hygiënestandaarden
waarbij de kwaliteit van het voedsel wordt bewaard en verspilling
wordt gereduceerd
Onze nieuwe, verbeterde ‘blast chiller’-modellen bieden ultieme
flexibiliteit door de extra vriesfunctie voor incidenteel gebruik
Slechts één druk op de knop nodig! Vergeet de complexiteit
van andere merken blast chillers dankzij het gebruiksvriendelijke
bedieningspaneel van Foster
-D
 e status van de cyclus wordt door duidelijke kleurcodering
aangegeven
-A
 lle programma’s bieden de mogelijkheid om terug te koelen in
tijd of via een kern thermometer
Overtref uw verwachtingen wat betreft kwaliteit
- Terugkoelen van +70°C tot +3°C in slechts anderhalf uur
- Invriescapaciteit van +70°C naar -18°C in minder dan vier uur
Van binnen en buiten afgewerkt met hoogwaardig 304
roestvast staal voor corrosiebestendigheid
Serie modulaire blast chillers en freezers met grote
capaciteit, ontworpen voor de meest veeleisende keukens met
grote volumes

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

>

Scroll naar beneden om de hele productlijn te zien

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Blast Chiller/Freezer (terugkoelcapaciteit 15kg)
Blast chiller

Specificatie
Aantal roosters:

5 (GN 1/1)

Elektrische aansluiting: 		
230/1/50-13A

Modelnummer

Type

Product
Code

Uitvoering

Koelmiddel

BCT15-7

Blast Chiller/Freezer

17-273

rvs 304 uit- en inwendig

R290

BFT15

Blast Freezer

17-296

rvs 304 uit- en inwendig

R452a

De BCT Blast Chiller – om terug te
koelen en om incidenteel terug te
vriezen.

Afmetingen (mm)
755
890

De nieuwe generatie Blast Chillers is niet
alleen geschikt om terug te koelen, maar kan
tevens gebruikt worden om incidenteel in te
vriezen

690*

Blast Chiller/Freezer (terugkoelcapaciteit 22kg)
Blast chiller

Specificatie
Aantal roosters:

6 (GN 1/1)

Elektrische aansluiting: 		

In één oogopslag

Modelnummer

Type

Product
Code

Uitvoering

Koelmiddel

BCT22-12

Blast Chiller/Freezer

17-275

rvs 304 uit- en inwendig

R290

BFT22

Blast Freezer

17-284

rvs 304 uit- en inwendig

R452a

230/1/50-13A
Afmetingen (mm)

BCT38-18
BCT = Blast Chiller Touchpad
38 = 38 kg terugkoel capaciteit
18 = 18 kg terugvries capaciteit
Gezien de BCT geen geïntegreerd ontdooi
systeem heeft, is deze Blast Chiller enkel
geschikt om incidenteel in te vriezen. Als u
regelmatig in moet vriezen kunt u kiezen voor
een Blast Chiller uit het assortiment BFT.

755

1515

De BFT Blast Freezer – om in te
vriezen en om terug te koelen.
De nieuwe generatie Blast Freezer heeft een
invriescapaciteit van +70°C tot -18°C in minder
dan 240 minuten binnen de opgegeven
specificaties.

690*

Blast Chiller/Freezer (terugkoelcapaciteit 38kg)
Blast chiller

Specificatie
Aantal roosters:

10 (GN 1/1)

Elektrische aansluiting: 		

Modelnummer

Type

Product
Code

Uitvoering

Koelmiddel

BCT38-18

Blast Chiller/Freezer

17-277

rvs uit- & inwendig

R290

BFT38

Blast Freezer

17-285

rvs uit- & inwendig

R452a

BFT38
BFT = Blast Freezer Touchpad
38 = 38 kg terugkoel capaciteit
38 = 38 kg terugvries capaciteit

BCT 230/1/50-13A
BFT 230/50/1-16A
Afmetingen (mm)

1515

755

690*

inclusief uitgebreide product training op locatie

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

* Houd rekening met 55 mm extra diepte voor het afstandsstuk bij plaatsing tegen de wand (t.b.v. luchtcirculatie-verwijderbaar indien niet tegen een wand geplaatst). Totale diepte wordt dan 745mm.
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Blast Chiller/Freezer (terugkoelcapaciteit 52kg)
Specificatie
Aantal roosters:

14 (GN 1/1)

Elektrische aansluiting: 		

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

Keeps salad fresher for longer.

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

With doors both sides, this option provides
easy access for storage between kitchen
and servery to optimise efficiency
(Pass through)

Incredibly flexible – clever drawer

Modelnummer

Type

Product
Code

Uitvoering

Koelmiddel

BCT52-26

Blast Chiller/Freezer

17-283

rvs uit- & inwendig

R452a

BFT52

Blast Freezer

17-286

rvs uit- & inwendig

R452a

In één oogopslag

BCT 230/50/1-16A
This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,
griddles and induction hobs.

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

BFT 400/50/3-10A

3x GN 1/1 pans wide,
Ontworpen om te werken indesign
de holds
meest
meaning ALL space is usable
veeleisende keukens met grote volumes. De
BFT52 wordt geleverd zonder stekker. Let op:
krachtstroom nodig
Let op: logboek verplichting

Afmetingen (mm)

1790

755

Foster prijslijst - Januari 2020

Blast chiller

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

690*

* Houd rekening met 55 mm extra diepte voor het afstandsstuk bij plaatsing tegen de wand (t.b.v. luchtcirculatie-verwijderbaar indien niet tegen een wand geplaatst). Totale diepte wordt dan 745mm.

inclusief uitgebreide product training op locatie

OPTIES en
ACCESSOIRES

OPTIES

ACCESSOIRES

Links afgehangen deur

Nylon gecoat rooster GN 1/1 (per rooster)

Remote uitvoering: voor de modellen en de prijs

Roestvaststalen rooster GN 1/1 (per rooster)

Alternatieve spanning

Optie scheepspoten i.p.v. wielen

RS485 connectie voor HACCP data opslag

Optie voor multifunctioneel geleidersysteem voor GN 1/1 & 		

Elektrische aansluiting van 220/60/1

(bakkerij) platen van 60 x 40 cm

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Blast chiller - kast- en inrijmodel (terugkoelcapaciteit 60 kg / Rational 201-trolley)
Blast chiller

Specificatie
Geschikt voor Rational 201-trolley
Elektrische aansluiting:
RBCT 20-60: 400/50/3-16
RBCT 20-60R: 230/50/1-13*
*(aparte 3-fase voorziening vereist
voor aggregaat) een separaat
aggregaat te leveren door derden
– vermogen 5,6 kW bij -15C
verdampings temperatuur.
Afvoer aansluiting: 1 ½”

Modelnummer

Type

Product
Code

Uitvoering

Koelmiddel

RBCT20-60

Stekkerklaar

17-118

RVS uit- & inwendig

R452a

RBCT20-60

Remote

17-119

RVS uit- & inwendig

Op
aanvraag

In één oogopslag

Speciaal ontworpen voor de
Rational 201 trolley met een
koel capaciteit van 60 kg.

Afmetingen (mm)

2190

980

865

Blast chiller - kast- en inrijmodel (terugkoelcapaciteit 75 kg/invriezen 15 kg)
Blast chiller

Specificatie
Maximum trolley-afmetingen:
680 x 640 x 1825 mm
Elektrische aansluiting:
230/50/1 20 (aparte 3-fase voorziening vereist voor aggregaat)
Deze blast chiller heeft een eigen
lekbak met verwarmings element
Afmetingen (mm)

Modelnummer

Type

Product
Code

Uitvoering

BCCFTRI1

Remote

17-120

RVS uit- & inwendig

Koelmiddel

In één oogopslag

Op
aanvraag

Deze apparatuur moet
worden aangesloten op
een separate machine
unit – informeer bij
Foster en Gamko naar
de koelcapaciteit en de
mogelijkheid tot plaatsing
op een separate machine.

2250

865

1135

OPTIES en
ACCESSOIRES

RBCT20-60

BCCFTRI1

Verlenging voor poten (biedt 65 mm extra hoogte)

RVS 304 achterzijde en unit cover i.v.m. eilandopstelling

Elektrische aansluiting van 220/60/1

Links afgehangen deur

Data download opties

Data download opties
Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

+ Inclusief training op locatie
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Ontdooikast (70kg capaciteit)
Ontdooikast

Specificatie
10 (GN 2/1)

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

CT75KG

17-178

Koelkast +1/+4°C

rvs uit- & inwendig

R290

†

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

600 Ltr

Afmetingen (mm)

Ontdooit voedsel op veilige
wijze van bevroren tot
+1/+4°C in 7 tot 10 uur.

2080

700

Foster prijslijst - Januari 2020

Aantal roosters:

Modelnummer

820

OPTIES en
ACCESSOIRES

OPTIES
RVS 304 achterzijde en unit cover i.v.m. eilandopstelling
Elektrische aansluiting van 220/60/1
Links afgehangen deur

ACCESSOIRES
Poten i.p.v. zwenkwielen
Nylon gecoat rooster GN 2/1 (per rooster)

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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XTRA by Foster
Zonder compromis ontworpen, passend binnen uw budget
Het XTRA-assortiment is naar slim ontwerp gebouwd om op
voordelige wijze aan uw wensen voor koeling te voldoen. Het
assortiment wordt gekenmerkt door scherpe prijzen en omvat
betrouwbare koel- en vrieskasten, werkbanken en blast chiller/freezers.
Betaalbare en betrouwbare koelinstallaties van Foster
– Leverbaar wanneer u hem nodig heeft
– Ongeëvenaarde nazorg – 98% van de reserveonderdelen zijn op
voorraad
– Zorgeloos gebruik dankzij 2 jaar volledige garantie
Een complete, betrouwbare serie koelingen die ‘value for money’
bieden:
– 600/1300 liter Gastronorm kasten
– 400 liter Slimline kasten
– 2- en 3-deurs Gastronorm werkbanken
– 10 kg tot 80 kg zuinige Blast Chillers

R290
Energy Efficient

Refrigerant

Dankzij de nieuwste verbeteringen nu nog meer waar voor uw
geld!
– Alle modellen in de serie zijn leverbaar met energiezuinig
koudemiddel R-290, waardoor uw energierekening omlaag gaat
– Nog betere prestaties dankzij de nieuw ontworpen luchtstroom in de
kast; de koude lucht bereikt het voedsel overal
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

>

Scroll naar beneden om de hele productlijn te zien

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

XTRA koel- en vrieskasten - enkeldeurs
Specificatie
Aantal roosters:

3 (GN 2/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

XR600H

33-184

Koelkast +2/+8°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

D

XR600L

33-185

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

D

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 230/50/1
10 amp
Bruto inhoud:

600 Ltr

ISO-klimaatklasse 5

Dit model is onze meest
populaire XTRA koeling.

Afmetingen (mm)

Foster prijslijst - Januari 2020

Kast

675

1985

BEST SELLER

850

XTRA koel- en vrieskasten - dubbeldeurs
Kast

Specificatie
Aantal roosters:

6 (GN2/1)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

XR1300H

33-186

Koelkast +2/+8°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

E

XR1300L

33-187

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

E

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

1300 Ltr

ISO-klimaatklasse 5

Perfect voor in uw drukke
keuken, tegen een
betaalbare prijs.

Afmetingen (mm)

1985

1390

850

OPTIES
Elektrische aansluiting van 220/60/1- koelkast
Elektrische aansluiting van 220/60/1- vrieskast

OPTIES en
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
Nylon gecoat draadrooster GN 2/1 (per rooster)
Roestvaststalen geleiders (per paar)

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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XTRA Slimline koel- en vrieskasten - enkeldeurs
XR 415 Slimline Kast

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

Aantal roosters: 4
6 vaste roosters in vrieskast

XR415H

33-111

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

E

Elektrische aansluiting: 		

XR415L

33-112

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R134a

†

Specificatie

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

In één oogopslag

Dit model past perfect in
een kleine keuken.

410 Ltr

ISO-klimaatklasse 4

1875

BEST SELLER

Afmetingen (mm)
600

660

XR 415 G Slimline Kast met glazen deur

Specificatie

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

Aantal roosters:

XR415G

33-115

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

†

4

Elektrische aansluiting:

In één oogopslag

met verlichting

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

410 Ltr

ISO-klimaatklasse 3
Afmetingen (mm)
600

1875

Modellen met glazen
deuren zijn geschikt voor
temperaturen tot 25°C.

660

OPTIES
Links afgehangen deur		

OPTIES en
ACCESSOIRES
32

ACCESSOIRES
Extra nylon gecoat rooster (alleen voor koelkastmodel)			
Draadrooster (alleen voor koelkastmodel) met aluminium plaat, alleen 			
voor flessen			

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven
De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

XTRA werkbanken - 1/2

BEST SELLER

Specificatie
Aantal roosters:

2

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

XR2H

33-188

Koelkast +2/+8°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

C

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

Dit model is het meest
populair binnen de XTRA
werkbanken.

280 Ltr

ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)

Foster prijslijst - Januari 2020

XR2H-werkbank (2-deurs)

855

1330

700

XR2H werkbank met ladensectie

Specificatie
Aantal roosters:

1 per deur

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

XR2H

33-194

Koelkast +2/+8°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

C

33-196

Koelkast +2/+8°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

C

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

In één oogopslag

280 Ltr

ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)
855

1330

700

OPTIES en
ACCESSOIRES

OPTIES

ACCESSOIRES

RVS 304 spatrand van 100 mm

Extra rooster en stel geleiders

Elektrische aansluiting van 220/60/1

poten i.p.v. zwenkwielen 100 mm hoogte en 150 mm

Achterplaat (roestvaststaal)

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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XTRA werkbanken - 1/3
XR3H-werkbank (3-deurs)

Specificatie
Aantal roosters:

3

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

XR3H

33-189

Koelkast +2/+8°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

C

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

435 Ltr

ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)

XTRA werkbanken hebben
in hoogte verstelbare GN1/1
roosters.

855

1775

700

XR3H werkbank met ladensectie

Specificatie

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

XR3H

33-199

Koelkast +2/+8°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

C

Elektrische aansluiting: 		

33-201

Koelkast +2/+8°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

C

230/50/1 10 amp

33-203

Koelkast +2/+8°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

C

33-205

Koelkast +2/+8°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

C

Aantal roosters:

Bruto inhoud:

1 per deur

435 Ltr

ISO-klimaatklasse 5

In één oogopslag

Afmetingen (mm)
855

1775

700

OPTIES en
ACCESSOIRES

XR2H

XR3H

RVS 304 spatrand van 100 mm

RVS 304 spatrand van 100 mm

Elektrische aansluiting van 220/60/1

Elektrische aansluiting van 220/60/1

Achterplaat (roestvaststaal)

Achterplaat (roestvaststaal)

Extra rooster en stel geleiders

Extra rooster en stel geleiders

poten i.p.v. zwenkwielen 100 mm hoogte en 150 mm

poten i.p.v. zwenkwielen 100 mm hoogte en 150 mm
Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

XTRA Economy blast chiller (terugkoelcapaciteit 10kg)
Specificatie
Geschikt voor: 5
(GN 1/1 bakken 65 mm diep)
Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 16 amp

Modelnummer

Product
Code

Uitvoering

Terugkoel-/invriescapaciteit

Koelmiddel

Energie
label

XR10BCF

33-207

RVS 304 inwendig / uitwendig

12 / 6 kg

R290

†

33-222

RVS 304 inwendig / uitwendig

12 / 6 kg

R452a

†

Afmetingen (mm)

In één oogopslag

75 mm ruimte tussen roosters
voor optimale capaciteit.

BEST SELLER
880

755

Foster prijslijst - Januari 2020

XR10BCF

700

XTRA Economy blast chiller (terugkoelcapaciteit 20kg)
Specificatie
Geschikt voor: 5
(GN 1/1 bakken 65 mm diep)
Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 16 amp

Modelnummer

Product
Code

Uitvoering

Terugkoel-/invriescapaciteit

Koelmiddel

Energie
label

XR20BCF

33-214

RVS 304 inwendig / uitwendig

20 / 12 kg

R290

†

33-223

RVS 304 inwendig / uitwendig

20 / 12 kg

R452a

†

In één oogopslag

75 mm ruimte tussen roosters voor
optimale capaciteit.

Afmetingen (mm)
755
880

XR20BCF

700

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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XTRA Economy blast chiller (terugkoelcapaciteit 35kg)
XR35BCF

Specificatie

Modelnummer

Product
Code

Uitvoering

Terugkoel-/invriescapaciteit

Koelmiddel

Energie
label

Geschikt voor: 10 		

XR35BCF

33-215

RVS 304 inwendig / uitwendig

35 / 15 kg

R290

†

33-224

RVS 304 inwendig / uitwendig

35 / 15 kg

R452a

†

(GN 1/1 bakken 65 mm diep)

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 16 amp
75 mm ruimte tussen roosters voor
optimale capaciteit.

Afmetingen (mm)

1535

755

700

XTRA Economy blast chiller (terugkoelcapaciteit 45kg)
XR45BCF

Specificatie
Geschikt voor: 10 		

Modelnummer

Product
Code

Uitvoering

Terugkoel-/invriescapaciteit

Koelmiddel

Energie
label

XR45BCF

33-219

RVS 304 inwendig / uitwendig

45 / 20 kg

R452a

†

In één oogopslag

(GN 1/1 bakken 65 mm diep)
Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 16 amp

75 mm ruimte tussen roosters voor
optimale capaciteit.

Afmetingen (mm)

1535

755

700

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Coldroom Introduction

XTRA Economy blast chiller (terugkoelcapaciteit 60kg)
XR60BCF

Modelnummer

Product
Code

Uitvoering

Terugkoel-/invriescapaciteit

Koelmiddel

Energie
label

Geschikt voor: 13		

XR60BCF

33-220

RVS 304 inwendig / uitwendig

60 / 25 kg

R452a

†

In één oogopslag

(GN 1/1 bakken 65 mm diep)
Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 16 amp
75 mm ruimte tussen roosters voor
optimale capaciteit.

Afmetingen (mm)

1810

755

Foster prijslijst - Januari 2020

Specificatie

700

XTRA Economy blast chiller (terugkoelcapaciteit 80kg)
XR80BCF

Specificatie
Geschikt voor: 13		

Modelnummer

Product
Code

Uitvoering

Terugkoel-/invriescapaciteit

Koelmiddel

Energie
label

XR80BCF

33-221

RVS 304 inwendig / uitwendig

80 / 40 kg

R452a

†

In één oogopslag

(GN 1/1 bakken 65 mm diep)
Elektrische aansluiting: 		
400/50/3 16 amp

75 mm ruimte tussen roosters voor
optimale capaciteit.

Afmetingen (mm)

1810

755

700

OPTIES en
ACCESSOIRES

Links afgehangen deur

Kosteloos

Poten i.p.v. zwenkwielen

Kosteloos

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Onderbouw koel- en vrieskasten
Met deze praktische onderbouwkasten bewaart u uw ingrediënten daar waar u ze nodig hebt,
d.w.z. op de plek waar u het voedsel bereidt. Onderbouwkasten benutten de beschikbare ruimte
in kleine keukens optimaal, omdat ze dankzij hun slimme ontwerp onder een werkbank passen.

-	Elk model beschikt over een koelsysteem met ventilatie aan de voorzijde, zodat u ook kleine besloten ruimtes
kunt benutten om koeling te plaatsen
- Geïntegreerde deursloten voor optimale veiligheid
- Werkt conform ISO-klimaatklasse 4 in omgevingstemperaturen tot 32˚C

Koel- en vrieskasten - onderbouw 150 liter

Onderbouwkast

Specificatie

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

Aantal roosters:			

HR150

13-102

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R600a

A

LR150

13-104

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R600a

†

2 (in hoogte verstelbaar) op de

BEST SELLER

HR150

In één oogopslag

2 (vaste hoogte) op de LR150
Elektrische aansluiting: 		

Bewaar de ingrediënten daar
waar u ze nodig heeft – daar
waar u bereidt.

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

150 Ltr

ISO-klimaatklasse 4

830

Afmetingen (mm)
605

640

Standaard geleverd met wielen aan achterzijde,
stelschroeven aan de voorzijde

Onderbouwkast met glazen deur en
verlichting

Specificatie
Aantal roosters:

2

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

HR150G
Met
verlichting

13-174

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R600a

†

In één oogopslag

150 Ltr

Afmetingen (mm)
605
830

Modellen met glazen
deuren opereren in
omgevingstemperaturen tot
25°C (ISO klimaatklasse 3).

640
Standaard geleverd met wielen aan
achterzijde, stelschroeven aan de voorzijde.
Voor de dieptemaat inclusief deurgreep,
graag 20 mm bij dieptemaat optellen aub
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Koel- en vrieskasten - onderbouw 150 liter
Onderbouwkast met laden

Specificatie
2

Elektrische aansluiting:
Bruto inhoud:

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

HR1502D

13-173

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig R600a

Koelmiddel

Energie
label

In één oogopslag

A+

A+

230/50/1

150 Ltr

ISO-klimaatklasse 4
Afmetingen (mm)

Zeer energiezuinige koeling
(A+) met twee laden geeft u
tijdens het werk zeer gemakkelijk
toegang tot de voorraad.

830

605

640

Foster prijslijst - Januari 2020

Aantal Laden:

Modelnummer

Standaard geleverd met wielen aan achterzijde,
stelschroeven aan de voorzijde

Specificatie
Aantal Laden:

3

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

HR1503D

13-106

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R600a

A

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

150 Ltr

ISO-klimaatklasse 4

Drie eenvoudig te gebruiken
laden geven eenvoudig toegang
tot de voorraad.

Afmetingen (mm)
605
830

Onderbouwkast met laden

640
Standaard geleverd met wielen aan achterzijde,
stelschroeven aan de voorzijde

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Koel- en vrieskasten - onderbouw 200 liter
Onderbouwkast

BEST SELLER

Specificatie

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

Aantal roosters: 2

HR200

13-111

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

B

Elektrische aansluiting: 		

LR200

13-112

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

G

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

200 Ltr

In één oogopslag

Bewaar de ingrediënten daar
waar u ze nodig heeft – daar
waar u bereidt.

ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)

824

684

755
Standaard geleverd met wielen

Onderbouwkast met glazen deur
(zonder verlichting)

Specificatie
Aantal roosters:

2

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

HR200

13-114

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

†

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

200 Ltr

Afmetingen (mm)

Modellen met glazen
deuren opereren in
omgevingstemperaturen tot
25°C (ISO klimaatklasse 3).

824

684

780
Standaard geleverd met wielen. Voor
de dieptemaat inclusief deurgreep,
graag 20 mm bij dieptemaat optellen
aub
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Koel- en vrieskasten - onderbouw 360 liter

BEST SELLER

Specificatie

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Aantal roosters: 4

HR360

13-117

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig R290

B

Elektrische aansluiting: 		

LR360

13-118

Vrieskast -18/-21°C

rvs uitwendig & alu inwendig R290

F

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

Koelmiddel

Energie
label

In één oogopslag

Er worden vier roosters
meegeleverd.

360 Ltr

ISO-klimaatklasse 4
Afmetingen (mm)

Foster prijslijst - Januari 2020

Onderbouwkast

824

1217

755

Standaard geleverd met zwenkwielen

Onderbouwkast met glazen deur
(zonder verlichting)

Specificatie

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

Aantal roosters: 4

HR360

13-120

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

†

Elektrische aansluiting: 		

Zonder
verlichting
13-121

Koelkast +3/+5°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R134a

†

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

360 Ltr

Afmetingen (mm)

Modellen met glazen
deuren opereren in
omgevingstemperaturen tot
25°C (ISO klimaatklasse 3).

824

1217

HR360
Met
verlichting

In één oogopslag

755
Standaard geleverd met zwenkwielen

Extra nylon gecoat rooster (alleen bij de HR)
Links afgehangen deur (alleen bij de HR200)

OPTIES en
ACCESSOIRES

Elektrische aansluiting van 220/60/1
Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

41

Koel- en vrieskasten - onderbouw 120 liter
Onderbouwkast

Specificatie

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

Aantal roosters: 2 x GN1/1

HR120

13-122

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R134a

A

Elektrische aansluiting: 		

LR120

13-123

Vrieskast -18/-21°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

E

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

120 Ltr

In één oogopslag

GN1/1 onderbouw kasten: Keeps salad fresher for longer.
opslag op een klein
vloeroppervlak. Geleverd met
wielen aan de achterzijde
en stelschroeven aan de
voorzijde.

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)
895

440

745

With doors both sides, this option provi
easy access for storage between kitche
and servery to optimise efficiency
(Pass through)

Koel- en vrieskasten - onderbouw 240 liter
Onderbouwkast

Specificatie

Modelnummer

Aantal roosters: 4 x GN1/1

HR240

13-124

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R134a

Elektrische aansluiting: 		

LR240

13-125

Vrieskast -18/-21°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

Product
Code

Temperatuur

240 Ltr

ISO-klimaatklasse 4

Koelmiddel

Uitvoering
This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Energie
label
Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

C

G
Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,
griddles and induction hobs.

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

895

745

Incredibly flexible – clever drawer
design holds 3x GN 1/1 pans wide,
meaning ALL space is usable

GN1/1 onderbouw kasten: Keeps salad fresher for longer.
opslag op een klein
vloeroppervlak. Geleverd met
Easy to clean! Fully removable
aan
robustwielen
ABS drawer
bins de achterzijde
en stelschroeven aan de
voorzijde.

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Afmetingen (mm)
870

In één oogopslag
Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,
griddles and induction hobs.

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

With doors both sides, this option provi
easy access for storage between kitche
and servery to optimise efficiency
(Pass through)

Extra nylon gecoat rooster
Links afgehangen deur (alleen bij de 120)

OPTIES en
ACCESSOIRES

42

Incredibly flexible – clever drawer
design holds 3x GN 1/1 pans wide,
meaning ALL space is usable

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Alles bij de hand hebben?
Perfecte voedselbereiding met verse ingrediënten direct binnen
handbereik. Dus of u nu pizza’s, broodjes, salades of nagerechten
maakt, de processen in de keuken worden geminimaliseerd, terwijl de
serveersnelheid en winstgevendheid worden gemaximaliseerd.

Foster prijslijst - Januari 2020

Prep Stations

Ons Prep Station is ontworpen met de gebruiker in gedachten.
De werkhoogte is comfortabel en alle bakken staan binnen
handbereik
Het geforceerde ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de
temperatuur overal gelijk is; zowel in de onderkasten als in de
bakken bovenop de werkbank
Het Prep Station is voorzien van een moderne, strakke roestvast
stalen buitenzijde (RVS 304) en aluminium aan de binnenzijde.
Hygiëne had de hoogste prioriteit bij het ontwerp voor het
bewaren van ingrediënten in open bakken
Onze populairste modellen zijn zonder meerkosten leverbaar met
energiebesparend natuurlijke koudemiddel
Slimme opvangroosters aan de binnenkant voorkomen
dat het voedsel in de koelwerkbank valt, waardoor het
schoonmaken veel sneller gaat
Met vele opties leverbaar om aan uw wensen
te voldoen; bijvoorbeeld extra lades, plaatsing van
gastronorm bewaarbakken 150 mm, uitsparingen voor
sauzen, of kruimellades

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

>

Scroll naar beneden om de hele productlijn te zien

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Prep Station met 2 deuren
Prep Station met deur

Specificatie
Aantal roosters:

4

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

FPS2HR

15-151

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

†

15-152

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

Gekoelde saladière geschikt voor:
6 x GN 1/3-bakken 		

In één oogopslag

(max. diepte 150 mm)
Onze prep stations zijn
ontworpen met de
gebruiker in gedachten. De
werkhoogte is comfortabel
en alle bakken staan binnen
handbereik.

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

270 Ltr

ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)
1060

1140

850

OPTIES en ACCESSOIRES
Prep Station met
2 deuren

Optie met halve lade

Scharnierdeksel

(per sectie) 390 x 351 x 175mm (b x d x h)

Gastronorm-bakkensets
6 x GN 1/3 van roestvaststaal bakken, diepte 150 mm

RVS 304 achterzijde i.v.m. eilandopstelling

Extra nylon gecoat rooster (per rooster)

Uitsparing voor sausbak, prijs per uitsparing

Set met roosterclips
Bakkensteunen voor GN 1/6- of GN 1/9-bakken
Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Prep Station met 3 deuren
Specificatie
Aantal roosters:

BEST SELLER

6

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

FPS3HR

15-153

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

†

15-154

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

Gekoelde saladière geschikt voor:
9 x GN 1/3-bakken 		
(max. diepte 150 mm)
Elektrische aansluiting: 		

In één oogopslag

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,
griddles and induction hobs.

Geschikt voor 9 x GN1/3
bakken.

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

Foster prijslijst - Januari 2020

Prep Station met deur

Keeps salad fresher for longer.

420 Ltr

ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)
1060

1720

850

OPTIES en ACCESSOIRES
Prep Station met
3 deuren

Optie met halve lade

Scharnierdeksel

With doors both sides, this option provi
easy access for storage between kitche
and servery to optimise efficiency
(Pass through)

Incredibly flexible – clever drawer
design holds 3x GN 1/1 pans wide,
meaning ALL space is usable

Gastronorm-bakkensets

(per sectie) 390 x 351 x 175mm (b x d x h)

9 x GN 1/3 van roestvaststaal bakken, diepte 150 mm
Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

RVS 304 achterzijde i.v.m. eilandopstelling

Extra nylon gecoat rooster (per rooster)

Uitsparing voor sausbak, prijs per uitsparing

Set met roosterclips

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

Bakkensteunen voor GN 1/6- of GN 1/9-bakken
Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Prep Station met 3 deuren
Prep Station met rolafdekking

Specificatie
Aantal roosters: 6

Model-nummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

FPS1/3HR-101

15-113

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R290

†

In één oogopslag

Gekoelde saladière geschikt voor:
7 x GN 1/3-bakken 		
(max. diepte 150 mm)
Elektrische aansluiting: 		

De 3-deurs gastronorm
prep station heeft een
rolafdekking voor de
saladette.

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud: 440 Ltr
ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)

1060

1440

850

Extra nylon gecoat rooster (per rooster) (GN 1/1)
Roestvaststalen geleiders (per paar)
Gastronorm-bakkensets

OPTIES en
ACCESSOIRES

-7 x GN 1/3 van roestvaststaal bakken, diepte 150 mm

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Prep Station met 4 deuren
Prep Station met deur

Specificatie
8

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

FPS4HR

15-114

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R134a

†

15-115

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R134a

†

Gekoelde saladière geschikt voor:

In één oogopslag

12 x GN 1/3-bakken 		
(max. diepte 150 mm)
Elektrische aansluiting: 		
Ook leverbaar met laden.

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

570 Ltr

ISO-klimaatklasse 5

Foster prijslijst - Januari 2020

Aantal roosters:

Modelnummer

Afmetingen (mm)
1060

2300

850

OPTIES en ACCESSOIRES
Prep Station met
4 deuren

Optie met halve lade

Scharnierdeksel

(per sectie) 390 x 351 x 175mm (b x d x h)

Gastronorm-bakkensets
12 x GN 1/3 van roestvaststaal bakken, diepte 150 mm

RVS 304 achterzijde i.v.m. eilandopstelling

Extra nylon gecoat rooster (per rooster)

Uitsparing voor sausbak, prijs per uitsparing

Set met roosterclips
Bakkensteunen voor GN 1/6- of GN 1/9-bakken

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Prep Station met 5 deuren
Prep Station met deur

Specificatie
Aantal roosters:

10

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

FPS5HR

15-120

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uitwendig & alu inwendig

R134a

†

15-121

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R134a

†

Gekoelde saladière geschikt voor:
16 x GN 1/3-bakken 		

In één oogopslag

(max. diepte 150 mm)
Elektrische aansluiting: 		

Onze prep stations zijn
ontworpen met de
gebruiker in gedachten. De
werkhoogte is comfortabel
en alle bakken staan binnen
handbereik.

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

720 Ltr

ISO-klimaatklasse 5
Afmetingen (mm)

1060

2885

850

OPTIES en ACCESSOIRES
Prep Station met
5 deuren

Optie met halve lade

Scharnierdeksel

(per sectie) 390 x 351 x 175mm (b x d x h)

Gastronorm-bakkensets
16 x GN 1/3 van roestvaststaal bakken, diepte 150 mm

RVS 304 achterzijde i.v.m. eilandopstelling

Extra nylon gecoat rooster (per rooster)

Uitsparing voor sausbak, prijs per uitsparing

Set met roosterclips
Bakkensteunen voor GN 1/6- of GN 1/9-bakken

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Pizza werkbank

BEST SELLER

Specificatie
Aantal roosters:

4

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

HR360FT

16-102

Koelkast +1/+4°C

rvs uitwendig & alu inwendig

R290

†

In één oogopslag

Gekoelde saladière geschikt voor:
12 x GN 1/3-bakken 		
(max. diepte 150 mm)
Elektrische aansluiting: 		
Een voordelig prep station
met een langdurige
kwaliteit.

230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

360 Ltr

950

Afmetingen (mm)
1215

Foster prijslijst - Januari 2020

Werkbank met gekoelde saladette

760

Bakkensteun
Extra nylon gecoat rooster (per rooster)
Gastronorm-bakkensets

OPTIES en
ACCESSOIRES

- 5 x GN 1/3 van roestvaststaal bakken, diepte 150 mm
Bakkensteunen voor GN 1/6- of GN 1/9-bakken

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

standaard uitgevoerd met zwenkwielen

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Pan Chillers
Pan chiller

Specificatie

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

Capaciteit voor bakken: 4 x GN 1/3-bakken

PC97/4

16-123

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

In één oogopslag

Gastronorm bakken van 150 mm diep
Elektrische aansluiting:

230/50/1 10 amp

ISO-klimaatklasse 3
Onze koelers voor gastronorm
bakken bieden u een oplossing
voor de bereiding, verander een
gewoon werkblad in een prep
station.

Afmetingen (mm)
970
265
415

Pan chiller

Specificatie
Capaciteit voor bakken: 6 x GN 1/3-bakken
Gastronorm bakken van 150 mm diep
Elektrische aansluiting: 230/50/1 10 amp
ISO-klimaatklasse 3
Afmetingen (mm)

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

PC140/6

16-125

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

1400

In één oogopslag

U kunt ze aan de muur
monteren of los plaatsen.

265
415

Pan chiller

Specificatie
Capaciteit voor bakken: 7 x GN 1/3-bakken
Gastronorm bakken van 150 mm diep
Elektrische aansluiting: 230/50/1 10 amp

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

PC150/7

16-124

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

ISO-klimaatklasse 3
Afmetingen (mm)

In één oogopslag

Alle modellen hebben een
scharnierend deksel voor
veilige voedselopslag.

1500

265
415

Pan chiller

Specificatie
Capaciteit voor bakken: 9 x GN 1/3-bakken
Gastronorm bakken van 150 mm diep
Elektrische aansluiting: 230/50/1 10 amp

Modelnummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

PC189/9

16-127

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

ISO-klimaatklasse 3
Afmetingen (mm)

In één oogopslag

De ideale oplossing voor het
samenstellen van pizza’s, sandwiches, salades of desserts.

1890
265
415

OPTIES en
ACCESSOIRES
50

Set van 2 muur consoles (PC 97/4, PC 140/6 en PC150/7)
Set van 3 muur consoles (PC 189/9))
Tussenstang/bakkensteun

glazen opstand beschikbaar
Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Verrijdbare warmkasten

- Kan zonder stroomtoevoer tot maximaal 1 uur een warmte van +70 ºC vasthouden
- Wanneer aangesloten op het stroomnet, wordt het voedsel op een optimale serveertemperatuur gehouden

Kast (GN 1/1)

Specificatie
Geleiders: 20 sets GN 1/1 (inclusief )

- Geventileerde verwarming en geïsoleerde kast garanderen uniforme temperatuur om het voedsel warm te houden

Model-nummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

FHC291XM

22-113

Warmte +70º/+85ºC

rvs uit- & inwendig

-

†

In één oogopslag

Foster prijslijst - Januari 2020

Verrijdbare warmkast voor het overbrengen van warm product naar de plek van uitgifte.

Roosters niet inclusief
Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
291 Ltr

Bruto inhoud:

De verrijdbare warmkast
is ontworpen voor het
overbrengen van verwarmd
product naar de plek van
uitgifte

515
1600

BEST SELLER

Afmetingen (mm)

780
Specificatie

Model-nummer

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

Geleiders: 20 sets GN 2/1 (inclusief )

FHC540XM

22-112

Warmte +70º/+85ºC

rvs uit- & inwendig

-

†

In één oogopslag

Roosters niet inclusief
Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Bruto inhoud:

540 Ltr

Kan +70°C handhaven
gedurende max. 1 uur zonder
stroomvoorziening (afhankelijk
van soort en hoeveelheid
voedsel).

Afmetingen (mm)
720
1600

Kast (GN 2/1)

900

OPTIES en
ACCESSOIRES

Elektrische aansluiting van 220/60/1
Nylon gecoat rooster GN 1/1 (per rooster)
GN 2/1 nylon gecoat rooster (per rooster)
Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Gastronorm-inrijkasten

- Voor het eenvoudig en snel bewaren van grote hoeveelheden gekoeld of bereid voedsel
- Weinig handelingen, wat de hygiëne en voedselveiligheid ten goede komt

De gastronorm inrij-modellen kunnen de efficiëntie, hygiëne en voedselveiligheid in
de keuken verhogen

- Toonaangevend design biedt een optimale bewaarcapaciteit op een klein vloeroppervlak
- Deur met slot voor extra veiligheid

Gastronorm inrijkast voor 1 trolley GN2/1
Inrijkast

Specificatie

Model-nummer

Max. trolley-hoogte: 1805 mm

GRL1H met vloer
en oprit

Trolley-capaciteit: 1 GN 2/1

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

24-101

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp

2240

BEST SELLER

Een assortiment van trolley,
roosters en bakken zijn
leverbaar.

Afmetingen (mm)
865

940

Standaard inrijkast met glazen deur en
verlichting

Specificatie

Model-nummer

Max. trolley-hoogte: 1805 mm

GRL1H met
vloer en oprit

Trolley-capaciteit: 1 GN 2/1

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

24-103

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R290

†

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp
Afmetingen (mm)

Inrij koeling minimaliseert
handelingen met het voedsel en
verhoogt derhalve het niveau van
hygiëne en voedselveiligheid.

2240

865

940

OPTIES en
ACCESSOIRES

RVS trolleys (roosters niet inclusief)
- voor 20 roosters GN 2/1
- voor 20 roosters GN 1/1
Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Gastronorm inrijkast voor 2 trolleys GN2/1

Specificatie

Model-nummer

Max. trolley-hoogte: 1805 mm

GRL2H met vloer
en oprit

Trolley-capaciteit: 2 GN 2/1

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

24-104

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R134a

†

In één oogopslag

Elektrische aansluiting: 		
230/50/1 10 amp

2240

BEST SELLER

Een assortiment van trolley,
roosters en bakken zijn
leverbaar.

Afmetingen (mm)
1776

Foster prijslijst - Januari 2020

Inrijkast

940

Standaard inrijkast met glazen deur en
verlichting

Specificatie

Model-nummer

Max. trolley-hoogte: 1805 mm

GRL2H met
vloer en oprit

Trolley-capaciteit: 2 GN 2/1

Product
Code

Temperatuur

Uitvoering

Koelmiddel

Energie
label

24-106

Koelkast +1/+4°C

rvs 304 uit- en inwendig

R134a

†

In één oogopslag

Elektrische aansluiting:		
230/50/1 10 amp
Afmetingen (mm)
1776
2240

Inrij koeling minimaliseert
handelingen met het voedsel en
verhoogt derhalve het niveau van
hygiëne en voedselveiligheid.
940

RVS trolleys (roosters niet inclusief)
- voor 20 roosters GN 2/1
- voor 20 roosters GN 1/1

OPTIES en
ACCESSOIRES

Opmerking: Alle gewenste opties a.u.b. bij bestelling opgeven

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Onderhoud en spare parts
Het kan zomaar gebeuren: uw zaak zal morgenavond vol zitten met klanten en prompt valt er
een koeling uit. Iets waar u natuurlijk totaal niet op zit te wachten en zeker nu niet. Als drukke
ondernemer hebt u op dat moment wel andere zaken aan het hoofd. Wij begrijpen dat u snel
geholpen moet worden. Onze vakkundige monteurs staan dan ook 24/7 voor u klaar. Zowel
binnen als buiten de garantieperiode. Zo houdt u niet alleen de drank en uw producten koel
...maar ook het hoofd!

54

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.

Onderhoud en spare parts
Hou ook het hoofd koel
ONDERHOUD

ONDERHOUD & SERVICE*

ONDERHOUD & FULL SERVICE*

Bij Foster en Gamko kunt u zelf kiezen welk risico u wilt lopen of
nog beter, wilt vermijden na de garantieperiode. Een ding is zeker:
met de experts van Foster en Gamko bent u in ieder geval altijd
verzekerd van een snelle en vakkundige reparatie.

Eenmaal per jaar volledige
(preventieve) onderhoudsbeurt

Eenmaal per jaar volledige
(preventieve) onderhoudsbeurt

	Eenmaal per jaar volledige
(preventieve) onderhoudsbeurt

Bij storing is monteur binnen 		
één werkdag op locatie

Bij storing is monteur binnen 		
één werkdag op locatie

Bij storing is monteur binnen 		
één werkdag op locatie

Koelingen presteren beter en zuiniger met onderhoud
Het is noodzakelijk dat u uw professionele koelingen goed

Bij storing buiten garantietermijn vergoeden
wij:
x Reparatiekosten
 10% korting op voorrijkosten
 10% korting op arbeidsloon
 15% korting op benodigde
 Koeltechnische onderdelen
x Niet-koeltechnische onderdelen

onderhoudt. Uiteraard kunt u dat zelf proberen maar u kunt het ook
uit handen geven aan Foster en Gamko. Onze monteur maakt eens
per jaar met u een afspraak voor preventief onderhoud. De kans op
storingen aan uw koelingen wordt zo geminimaliseerd. Daarnaast
gebruiken uw koelingen minder stroom door goed onderhoud,
en dat ziet u gelijk terug in uw maandlasten. Bij Foster en Gamko
bieden we u drie verschillende vormen van onderhoud, zodat u

Af te sluiten binnen een jaar na aanschaf
van de apparatuur, voor maximaal 10 jaar.
Bij storing buiten garantietermijn vergoeden
wij:

Af te sluiten binnen een jaar na aanschaf
van de apparatuur, voor maximaal 10 jaar.
Bij storing buiten garantietermijn vergoeden
wij:












Volledige reparatiekosten
Volledige voorrijkosten
Volledige arbeidsloon
Koeltechnische onderdelen
x Niet-koeltechnische onderdelen
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Onderhoud

Volledige reparatiekosten
Volledige voorrijkosten
Volledige arbeidsloon
Koeltechnische onderdelen
Niet-koeltechnische onderdelen

kunt kiezen welke het beste bij uw situatie past.

Tijdens garantietermijn v.a. € 143,00 / jaar

Tijdens garantietermijn v.a. € 143,00 / jaar

Tijdens garantietermijn v.a. € 143,00 / jaar

Na garantietermijn: v.a. € 143,00 / jaar

Na garantietermijn: v.a. € 246,00 / jaar

Na garantietermijn: v.a. € 324,00 / jaar

Spare parts webshop
Door het gebruik van de juiste en authentieke

De onderdelen webshop helpt u bij:

onderdelen heeft u langer plezier van een

• Het zoeken van de juiste onderdelen

energiezuinige koeling. Gebruik onze webshop,
dan weet u zeker dat het juiste onderdeel gebruikt

• Het zoeken van de juiste artikelnummers

is om de apparatuur te herstellen en de optimale

• Bestellen van onderdelen voor Foster en Gamko apparatuur

levensduur te garanderen!

• Onderdelen worden doorgaans binnen 24 uur verstuurd.

OPTIE:
Keuring NEN3140:2011
NEN3140 is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van
werkzaamheden nabij, aan of met elektrische apparatuur. Wij kunnen voor u de
jaarlijkse verplichte keuring verzorgen. De resultaten worden samengevat in een
overzicht dat u direct per mail opgestuurd krijgt. Elk gekeurd apparaat wordt voor-

Voor andere vragen met betrekking tot
onderdelen voor Foster en Gamko producten,

www.foster-spares.com

zien van een sticker waardoor aangetoond wordt dat het apparaat gekeurd is en tot
wanneer deze keuring geldig is.

helpen wij u graag via mail:
spareparts@foster-gamko.com
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De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Algemene leveringsvoorwaarden
Algemeen

Onderstaand vindt u onze aanvullende voorwaarden:

Prijzen
	Prijzen zijn in euro’s per stuk, exclusief transport, WRB
(wettelijke recycling bijdrage), exclusief BTW en geldig tot
31/12/2020

Annuleren
	Wanneer een product speciaal voor u in productie is
genomen, dan is annuleren niet mogelijk.

Betaling
30 dagen na factuurdatum
	
Wanneer
u ons verzoekt om een product speciaal voor
u te vervaardigen, dan kan een vooruitbetaling worden
gevraagd.
	 behouden ons het recht voor genoemde
Wij
betalingscondities te wijzigen, indien kredietinformatie
daartoe aanleiding geeft.

Eigendomsrecht
	
De juridische eigendomsoverdracht van het geleverde
vindt plaats op het moment dat al het verschuldigde aan
Foster Refrigerator Nederland / Gamko B.V. is voldaan. Tot dat
moment behoudt Foster Refrigerator Nederland / Gamko
B.V. het eigendomsrecht. Tot het moment van de overdracht
ligt de verantwoordelijkheid (v.w.b. verzekeren, enzovoort)
voor het geleverde bij de koper. Eventuele schades, welke
niet door de verzekering worden vergoed, zijn voor rekening
koper.

Betaling
Garantie
2 jaar op materiaal- en/of constructiefouten
2 jaar op arbeidsloon
2 jaar op voorrijkosten
	 het geval dat een storing, bij apparatuur met een
In
wateraansluiting, het gevolg is van het overschrijden van de
aangegeven maximale waterhardheid, dan komt de garantie
te vervallen.
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	Wanneer er garantiewerk wordt gevraagd, buiten de
normale kantooruren, dan wordt het supplement in
rekening gebracht. Onze kantooruren zijn maandag t/m
vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.
	
Aan
slijtage onderhevige onderdelen vallen buiten de
garantie. Voor garantiewerkzaamheden in het
buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

Kosten voor transport en de kosten voor transport inclusief
het installeren worden vermeld in onze brochure: Tarieven
Foster en Gamko 2020
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	 toepassing zijn de leveringsvoorwaarden van de NVKL,
Van
welke u kunt vinden op onze website 		
www.fosterrefrigerator.com/NVKL

Hierin vindt u eveneens tarieven voor tijdleveringen, het
leveren van accessoires alsmede de tarieven voor service en
onderhoud

Uitzondering:
	Producten met een separaat opgesteld aggregaat, hiervoor
geldt 1 jaar op materiaal. Producten voor scheepvaart en
export, hierop geldt 1 jaar en 3 maanden op materiaal.

Levering
	
De leveringsconditie voor onze producten is “af magazijn”.
	De transportkosten zijn niet in de productprijs begrepen.
Uiteraard biedt Foster de aflevering en eventuele plaatsing
als optionele dienst aan. Tarieven voor afleveren en installatie
in Nederland vindt u in de brochure: Tarieven Foster en
Gamko 2020

Leveringstijd
	
Indien niet voorradig, dan geldt een leveringstijd van circa 6
weken na ontvangst van uw schriftelijke opdracht, alsmede
de goedkeuring van de inrichtings-/sparingstekening(-en),
wanneer dit van toepassing is.

NEN-ISO norm
	Fabricage van Foster apparatuur geschiedt onder toepassing
van kwaliteitssysteem NEN-ISO norm 9001/9002.

Product
	Wij streven naar constante verbetering van onze producten
en behouden ons derhalve het recht voor om specificaties
tussentijds te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Uitstel levering
	Is mogelijk voor maximaal 2 maanden na de bevestigde
leveringsdatum. Hierna wordt de apparatuur extern
opgeslagen. De hieraan verbonden extra kosten zullen aan u
worden doorbelast. Tevens zal de apparatuur aan u worden
gefactureerd.

Afbeeldingen
	Alle getoonde afbeeldingen en / of foto’s dienen uitsluitend
ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen
en foto’s worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een
contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is
opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die
zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn
contractueel bindend.
De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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Foster is een onderneming van ITW

De vermelding “†” betekent, dat dit product nog niet onder de Ecodesign richtlijn valt en daarom geen energie label heeft. 		

Alternatief koudemiddel op aanvraag.
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