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Fogal Refrigeration
Sinds 1967 gespecialiseerd in koelvitrines

Een ijkpunt in de voedingsretail- en cateringsector
Fogal Refrigeration is al 50 jaar actief op het gebied van ontwerp, productie en verkoop van koelvitrines.

Een schat aan ervaring stelt ons in staat een groot assortiment producten met een compromisloze kwaliteit 

aan te bieden, gericht op de grootschalige retail-, voedingsretail- en cateringsectoren. 
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customers METOS SRL customers METOS SRL

 
Achter de schermen werken meer dan 40 professionals aan een gemeenschappelijk doel: het aanbieden van de allerbeste kwali-

teit, de allernieuwste technologie en de meest geavanceerde designs, stuk voor stuk kenmerken van productie en onovertroffen 

uitmuntendheid Made in Italy.  Dankzij dit excelleert Fogal Refrigeration ook binnen de maatwerksector, waarin vakmanschap 

gecombineerd wordt met de industriële processen van een gestructureerde en productieve organisatie. 

 I n d u s t r i ë l e  a f m e t i n g e n  e n  m a a t w e r k o p l o s s i n g e n

METOS

METOS

SEDA

Verkooplocatie, ontworpen en gebouwd door CEAN



customers METOS SRL
L o k a l e  o n d e r n e m e r s c u l t u u r,  i n t e r n a t i o n a a l  p r e s t i g e

Volharding en inventiviteit zijn twee gaven die diep geworteld zijn in de bedrijfscultuur van Noordoost-Italië en waarmee ons 

bedrijf een belangrijke speler op de internationale markten is geworden.

Enkele van onze koelvitrines staan op de hoogste posities in de lijst TOPTEN.EU, als beste producten binnen hun categorie met 

betrekking tot energieverbruik, duurzaamheid en kwaliteit.

METOS

METOS KÄLTERING

Verkooplocatie, ontworpen en gebouwd door CEAN



Prestatieverbeterende innovaties
De sterke inzet op innovatie binnen het bedrijf wordt goed tot 

uiting gebracht door de activiteiten van de afdeling Onderzoek 

en Ontwikkeling.

Een van onze laatste wapenfeiten is een nieuwe productlijn 

wandkoelvitrines met een grotere capaciteit, gecombineerd 

met de externe afmetingen, geavanceerde prestaties, lage ge-

luidsdruk en minimale milieubelasting van eerdere modellen.

Milieuvriendelijke technologie van de nieuwste 
generatie
De koelvitrines in onze gloednieuwe “Green” productlijn zijn, 

als gevolg van een concrete inzet op duurzaamheid, uitge-

voerd met een koelcircuit dat werkt met natuurlijk koelmiddel. 

Dit helpt bij het beperken van de opwarming van de aarde en 

is ontwikkeld op basis van een aantal grondige onderzoeken 

naar verbetering van de energiezuinigheid, in overeenstem-

ming met de Europese richtlijnen ECODESIGN en ECOLABEL, 

de Britse richtlijn ETL en de Zwitserse richtlijn TOPTEN.

 

Gecertificeerde productiestandaardenen 
belangrijke klanten
Aan de ene kant zijn certificeringen zoals ISO 9001, ISO 14001 

en OHSAS 18001 een bewijs dat een bedrijf geslaagd is in het 

aanpassen van de productieprocessen naar de meest strenge 

eisen met betrekking tot kwaliteit, milieu en veiligheid, maar 

aan de andere kant vormen de namen van organisaties die 

deze producten kiezen een zekere garantie voor deze ver-

diende reputatie.

Dit zijn onder andere:

Autogrill, Billa, Brioche Dorèe, Carrefour, Casino, Coop, Danone, 

Greggs, Holder, IKEA, McDonald’s, Migros, Phillips, Pret à Man-

ger, REWE, Sodexol, Starbucks, Total; het Chinese olympisch dorp 

tijdens de Olympische Spelen van 2008.
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Compleet, divers en aanpasbaar assortiment

Het basisassortiment van Fogal Refrigeration bestaat uit 6 gekoelde wandmeubelmodellen: 

ALASKA / ALASKA VBN

ALASKA VBN GREEN / CLIPPER VBN GREEN 

CASANOVA

CLIPPER /CLIPPER VBN 

COLDIE

ORIENTAL / MINI ORIENTAL

Al deze modellen worden geleverd met een groot aantal accessoires, zijn leverbaar in twee verschillende dieptes 

en in het volledige assortiment RAL - kleuren, in roestvrij staal met satijnglans of gepolijste afwerking en een enor-

me keuze aan laminaatcoatingen.

 
Voor meer informatie 

http://fogalrefrigeration.com

https://it.pinterest.com/fogalref/

R404a

KOELGASSEN REMOTE PLUG - IN

R290a

R134a

R507a

R410a

R407a

R407c

R407f

R744

R449a

R452a

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·

·

·

STANDARD: 790 mm / SLIM:  635 mm

PLUG - IN / REMOTE

3M1: 0/+2°C   -  3M2: +3/+5°C



O  P  T  I  E  S  

Blikjeshouder 
twee verschillende modellen verstelbare beugels (10° of 30°)

 Glazen stoprand



Plexiglas stoprand Gekoelde onderkast 
alleen verkrijgbaar bij het Casanova model

Laserprint op aluminium of roestvrij stalen bovenzijde



Laaddeuren aan achterzijde  
Glazen deuren, volledig 
openslaande deuren 
(met wit of aluminium frame)

 Laaddeuren aan achterzijde  
(wit of RVS volledig openslaande deur)



Handmatig rolluik
wit/grijs/rvs-effect

 Gemotoriseerd rolluik
 wit/grijs/rvs-effect



Presentatierail

Grote keuze in bekledingslaminaten

Presentatiehaken



Neonverlichting van schapplanken
verkrijgbaar in witte of roze kleurtint

Verlicht topfront - kan worden aangepast volgens de wensen van de klant

Zwenkwielen

Led-verlichting van 
schapplanken



Dienbladrail

Roestvrij stalen mandinzet



Rolgordijn
gemotoriseerde versie verkrijgbaar

Gespiegelde zijpanelen 
aan de binnenzijde



Speciale coatinglaag aan de binnenzijde in RAL
kleuren volgens de wensen van de klant

Glazen schapplanken



Zelfsluitende schuifdeuren van isolatieglas
Op verzoek ook verkrijgbaar in afsluitbare versie

Vetri scorrevoli semplici
Standard simple sliding glass doors
Portes coulissantes vitrées standard
Einfache Glas–Schiebescheiben
Eenvoudige schuiframen

Standaard glazen 
schuifdeuren met enkel glas



Scharnierdeuren

Interno RAL colore a discrezione del cliente
Internal RAL  special finish according to customers’ requirements
Couleur RAL intérieur personnalisable selon la choix du client
Innenlackierung in RAL Farbe nach Kundenwunsch
Kleur binnen/buiten naar wens van de klant

stampa diretta su materiale

Panorama zijpanelen

Panelen met zeefdrukcoating
volgens de wensen van de klant



Directe bedrukte panelen

FOGAL Refrigeration srl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving technische wijzigingen aan 
te brengen.

Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, functies en andere gegevens in catalogussen, brochures, folders, reclame-uitingen, 
tekeningen, prijslijsten en andere bronnen van marketingdocumenten met betrekking tot de goederen, dienen uitsluitend ter indicatie.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 en BS OHSAS 18001. Alle koelvitrines voldoen aan de 
belangrijkste Europese richtlijnen.
Kijk voor meer informatie in de CE-verklaring.
Neem voor verdere technische informatie contact op met onze Vestiging.

Producten met TüV-merkteken zijn afhankelijk van het model en vereiste specificaties.

Bedrijfscertificeringen UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

Productcertificaten CE, TÜV *



AKE-Ideal NordCap B.V.
Kanaaldijk 34

2741 PA  WADDINXVEEN
Tel: +31 (0)85 1043375
Fax: +31 (0)85 1043596

sales@nordcap.nl
www.ake-idealnordcap.nl


