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Norcool Kjøleaggregat

Våre nye aggregat har termostat som fungerer til både 

mat og vin, og med mange fordeler som: 

• Energivennlig

• Digital display

• Mulighet for tilkobling til ekstern lys

• Vedlikeholdsvennlig

• Miljøvennlig

• Ledlys

• 2 - 18 grader

• Til både mat og vin 

• Alarm for vedlikehold

• Økt brukervennlighet

Norcool har 30 års erfaring med utvikling og produksjon av kjøleaggregater.  

Vi leverer i dag kompakte kjøleaggregat og splittaggregat for vin og mat. 

Valg av aggregat er avhengig av rommets størrelse, så ta  kontakt med oss for 

ytterligere råd og veiledning.

Nyhet!
Nå kommer alle våre aggregat i nye og forbedrede 

utgaver



Norcool aggregat, dører og kjølerom  3

 

Modeller og teknisk info

Obs! Splittaggregat må monteres av autorisert kjølemontør. * Inkludert rør

Kjøleaggregat

Varenummer 12600000 12600050 12600150 

Kapasitet (liter) Opptil 5000 liter Opptil 10.000 liter Opptil 20.000 liter 

Størrelse (mm) B 505 x D 475 x H 535 B 590 x D 518 x H 690 B 590 x D 518 x H 690 

Utsparringsmål (mm) B 460 x H 490 B 550 x H 650 B 550 x H 650 

Avriming Automatisk Automatisk Automatisk 

Kondensvann Til avløp Til avløp Til avløp 

Temperaturområde 2 - 18 °C 2 - 18 °C 2 - 18 °C 

Omgivelsestemperatur 16-38 °C 16-38 °C 16-38 °C 

 CU-350 ECO  CU-450 ECO  CU-900 ECO 

Kjøleaggregat – Splitt

Varenummer 12600100 

Kapasitet (liter) Opptil 10.000 liter 

Utvendige mål varm del (mm) * B620 x D330 x H690 

Utvendige mål kald del (mm) * B590 x D220 x H385 

Avriming Automatisk 

Kondensvann Til avløp 

Temperaturområde 3-10 °C 

Omgivelsestemperatur 10 - 27 °C 

 CU-450 Split ECO 

Våre nye 
aggregat kan 

benyttes både 
til kjøling av mat og vin

Se norcool.no
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Hva du vil lagre, 
i hvilket rom, 

og med hvilken 
temperatur

Du bestemmer
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Dører til kjølerom

Norcool leverer to typer kjøleromsdører, D-1900 og D-2000.

D-1900 er den tradisjonelle selvbyggerdøren og leveres komplett med magnetlist, karm-

profiler, innvendig/utvendig håndtak, hengsler og skruer. Døren er utenpåliggende og 

magnetlisten gir god tetning av døren.

D-2000 er en designriktig kjøleromsdør med fast karm som enkelt kan tilpasses til  standard 

595mm x 1950 mm møbelfronter med samme stil som resten av kjøkkeninnredningen. Døren 

 tetter med magnetlist og kan hengsles både mot høyre og venstre ved enkelt å snu døren 

og  dørkarmen opp-ned.  Seks små og tre store hyllebokser leveres som standardutstyr  

sammen med døren. D-2000 har innebygd varmekabel for å hindre kondens.

Varenummer 12670000 

Mål dørblad (mm) B590 x D140 x H1845 

Lysåpning/utsparing inne i karm (mm) B540 x H1800 

Utvendig karmmål (mm) B690 x D77,4x H1950 

Lysåpning, størrelse utsparing i vegg B700 x H1960 

Dørhengsling Valgfri høyre eller venstre 

Innebygd varmekabel  Ja 

Maks. belastning på dør 45kg inkl. møbelplate og innlastning 

 (dør veier ca. 15kg) 

 D-2000 

Varenummer Dør til selvbyggerrom:   12662000 

 Dør til elementrom:        12664000 

Mål dørblad (mm) B630 x D50 x H1900 

Lysåpning/utsparing inne i karm (mm) B590 x H1860 

Dørhengsling Valgfri høyre eller venstre 

Innebygd varmekabel  Nei 

Vekt 14kg 

Dørhåndtak Leveres med håndtak på begge sider 

 D-1900 

Se norcool.noModeller og teknisk info
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Stor lagringskapasitet gir mange muligheter Delikat og lys innredning
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Prefabrikerte kjølerom

Modeller og teknisk info

Mange opplever at det ikke skal mer til enn en vanlig helgehandel før kjøleskapet er 

fylt til randen. For ikke å snakke om når man venter gjester eller planlegger en stor 

begivenhet som konfirmasjon, barnebursdag, sommerfest, julemiddag eller lignende.

Da er kjølerom tingen - nesten ubegrenset innlastning og full oversikt.

Norcool tilbyr 4 modeller av prefabrikkerte kjølerom. Rommene leveres i 

energibesparende sandwichelementer og er fine å plassere på kjøkken, vaskerom, i 

boder eller i kjeller. Ta kontakt med oss for ytterligere råd og veiledning.

(A)  Rom A 1,20m*1,20 – 2420 liter Varenummer: 14152500
(B)  Rom B 1,20m*1,80 – 3740 liter Varenummer: 14153000
(C)  Rom C 1,80m*1,80 – 5780 liter Varenummer: 14154000
(D)  Rom D 1,80m*2,20 – 7140 liter Varenummer: 14154200

Produktfordeler:

• Finnes i 4 ulike modeller med mange opsjoner for plassering av dør og aggregat

• Kjølerom gir uendelig mange bruksområder for oppbevaring av mat og vin

• 100% sikret mot vannskader og fukt

•  Kjølerom fra Norcool kan enkelt monteres, demonteres og flyttes

•  Foodsafe vegger, gulv og tak som er lette å rengjøre

(A) 120 120 212 2420 l 156 kg 

(B) 120 180 212 3740 l 211 kg 

(C) 180 180 212 5780 l 269 kg 

(D) 220 180 212 7140 l 304 kg 

Bredde Dybde Høyde Volum Brutto vekt 

Rom A

Rom C

Rom B

Rom D

Se norcool.no
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Muligheter - plassering av dør og aggregat

Under ser du kombinasjonsmulighetene for plassering av dør og aggregat.

A

B

C

D
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Innredning - 4 innredningspakker

Med standard innredningspakke fra Norcool er du sikret full oversikt og optimal 

 lagringskapasitet i ditt kjølerom. Delikate lakkerte hyller gjør renholdet enkelt.  

Velg  mellom standard innredningspakke som er tilpasset standard kjølerom eller velg fritt 

fra vårt sortiment. Ta kontakt med din forhandler for råd og veiledning.

Innredningspakke A Innredningspakke B Innredningspakke C Innredningspakke D
Varenummer 14152555 Varenummer 14153033 Varenummer 14154044 Varenummer 14154222

Innhold: Innhold: Innhold: Innhold: 

5 hyller 105 cm 4 hyller 105 cm 8 hyller 60 cm 4 hyller 60 cm

3 kurver 60 cm 4 hyller 60 cm 4 kurver 60 cm 4 kurver 60 cm

4 ryggskinner 4 kurver 60 cm 4 hyller 90 cm 8 hyller 90 cm

16 knekter 5 ryggskinner 4 hyller 105 cm 4 hyller 105 cm

 20 knekter 8 ryggskinner 8 ryggskinner

  32 knekte 32 knekter

Ved montering så må du beregne 3cm mer på bredde og dybde på alle hyllene og ryggskinnene skrues rett inn i veggen.
Ved montering av to hylle høyder siden av hverandre så kan du dele på midterste ryggskinnen og hylleknektene.
Hylledybde er 33 cm.
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Handleliste - anbefalte produkter til ditt kjølerom

 Kjølerom A B C D

 Notater

Varenummer elementrom (inkl. gulv) 14152500 14153000 14154000 14154200

Dør D-1900 12662000 12662000 12662000 12662000

Dør D-2000 12670000 12670000 12670000 12670000

Aggregat  12600000 12600000/12600050 12600050 12600050/12600150

CU-350 ECO/CU-450 ECO/CU-900 ECO CU-350 ECO CU-350/CU-450 ECO CU-450 ECO CU-450/CU-900 ECO

Innredningspakker  14152555 14153033 14154044 14154222

Standard innredningspakke A/B/C/D (A Standard) (B Standard) (C Standard) (D Standard)
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Nye kjøleaggregat 
er nå til

egen vinkjeller



Scandinavian Appliances AS
Postboks 61
1740 Borgenhaugen
Norway
T: +47 815 69 117
post@norcool.no

Vi forbeholder oss retten til løpende produktutviklinger og modellendringer.
Trykkfeil kan forekomme. Bilder kan vise noe avvik fra sortimentet.

www.norcool.no
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