INSPIRATIES VANDAAG,
VOOR HET SUCCES VAN MORGEN

Walk-in-Fridge
De Walk-in-Fridge kan eenvoudig in een nis of andere loze ruimte in uw
keuken gemonteerd worden. Indien u niet een standaard model kwijt kunt
kunnen wij deze desgewenst ook op maat leveren. Dit maakt plaatsing in
bijvoorbeeld een trapkast, kelder of bijkeuken mogelijk. Wij plaatsen al
sinds 2002 Walk-in-fridges, dankzij onze ruime ervaring kunnen we voor
elke situatie een maatwerk oplossing bieden. U kunt altijd vrijblijvend
een afspraak maken met een van onze adviseurs binnen Nederland. Na
montage kunt u het geheel eenvoudig wegwerken met behulp van bijvoorbeeld een voorzetwand. Standaard wordt de unit geleverd met een
gepatenteerd deur systeem in RVS, desgewenst kan deze ook in Blauwstaal, glas en in elke gewenste kleur worden uitgevoerd. Onze koelmeubelen zijn voorzien van een externe geluidsarme koelmotor. Dankzij deze
geluidsarme motoren zullen er geen hinderlijke geluiden doordringen tot
de keuken. Tevens kunnen wij u een fluisterstil gepatenteerd koelsysteem
aanbieden welke is gebaseerd op watertechniek. Het waterverbruik van
deze motor is gelijk aan de jaarlijkse consumptie van 1 persoon. Indien
uw huis is uitgerust met vloerverwarming kunnen wij koelen door gebruik
te maken van het water in het gesloten systeem. Bijkomend voordeel is
dat het gebruikte water terug gepompt wordt het verwarmingssysteem in
met een temperatuur van 40°C. Hierdoor wordt uw huis dus met 1 graad
bijverwarmd dankzij de Walk-in-Fridge, een unieke manier van energie
besparing! Standaard wordt de Walk-in-Fridge uitgerust met energie zuinige Led verlichting, maar ook hierin is maatwerk mogelijk. Tevens is de
Walk-in-fridge verkrijgbaar als Freezer en Wijnklimaatkast.
U kunt zelfs een vochtige kelder in één keer praktisch om toveren tot een
ruimte die is geclimatiseerd op bijvoorbeeld 20 graden met daar in desgewenst een koelruimte. De resterende ruimte kan dan worden gebruikt
als opslag voor uw goederen, op deze manier rekent u voorgoed af met
de onbruikbare kelder. Prijzen en afmetingen voor deze toepassing zijn
op aanvraag leverbaar.

5 Jaar garantie
Op de gehele collectie van Walk-in-fridge is het bekende CE keurmerk afgegeven. Hiermee draagt Walk-in-fridge officieel
het CE keurmerk. Walk-in-fridge kiest uitsluitend voor de meest hoogwaardige producten en optimale service.
Om dit te onderstrepen biedt Walk-in-fridge u een vijfjarige volledige all-in garantie. Dit houdt o.a. in dat er bij
onverhoopte reparaties geen voorrijkosten of onderdelen worden berekend. U maakt gegarandeerd vijf jaar lang volledig
kosteloos gebruik van onze professionele walk-in-fridge-service.

Contact opnemen

www.pittcooking.nl

www.walk-in-fridge.nl		

www.ornell.nl

U kunt ons telefonische bereiken op 0031 (0) 522468071.
Of u kunt ons faxen op 0031 (0) 522468458.
We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 tot 17:00.
Uiteraard kunt u ook via de e-mail contact met ons opnemen:
Email: info@walk-in-fridge.nl

