Custom Made
Koel / Vries
Oplossingen

We Design Your Needs
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Sinds 1971, ontwerpt en produceert Frigoboat al de
custom made koel en vries oplossingen voor jachten en
superjachten.
Onze ervaring op het gebied van scheepskoeling samen
met kwaliteit, flexibiliteit en efficiency, maken onze
oplossingen de beste die verkrijgbaar zijn in de markt.

Custom made koelkasten, vriezers,
wijnkoelers en koelcellen.
Voor iedere maat en plaats is er een
unieke en passende oplossing.
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Frigoboat koel/vries installaties combineren een uniek
ontwerp met alle functies en doelmatigheden die men
verwacht in een professionele keuken en de stijl en
kwaliteit welke voor een superjacht verlangd worden.
Onze systemen zijn specifiek ontworpen voor de
scheepsbouw; zowel onze luchtgekoelde als ook
watergekoelde systemen garanderen de maximale
flexibiliteit, stroom efficientie en het maximaal
benutten van de beschikbare ruimte.

Galley Toepassing

Dek Toepassing
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Compacte Toepassing

Lades

Koelcellen

De custom made en modulaire RVS koelcellen zijn in vrijwel
iedere ruimte te plaatsen.
De frigoboat koelcellen zijn de ideale oplossing voor groot
volume opslag met accurate temperatuurregeling.

Bovenladers
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Wijn koeling
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•
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RVS AISI 304 interieur
RVS AISI 316 exterieur
Aanpasbaar interieur.
LED verlichting
Condensafvoer onder een
RVS rooster
Temperatuur regeling
Secundaire circuits en
systemen
Degelijke vergrendeling
Verwarmde deur rubbers

Exterieur opties:
Verzonken vergrendeling,
Rechte of ronde afwerking
van de deurenhoeken.
Glazen of in kleur gespoten
deuren.

Luchtkoeling
Gemakkelijke en eenvoudige
installatie, een compacte
compressor die weinig
hoogte nodig heeft.

Waterkoeling
Watergekoelde systemen zijn de
meest efficiënte toepassing en
vergroten de inhoud van de kast
daar de compressor elders
geplaatst
wordt.

Kielkoeling
Ontworpen om
maximale
efficientie te
behalen.
Het Kiel koeler
systeem heeft slecht
één mechanisch
deel waardoor het
zeer bedrijfszeker
en geruisarm is.

Only the best for your boat
Naast de custom made systemen, heeft Frigoboat ook nog een uitgebreid
pakket aan standaard koel en vries systemen bestaande uit;
				•
				•
			
•
			
•
				
•

Koelkasten
Vrieskasten
Ladekasten
Wijnkoelers
Koel/Vries Compressoren

Heeft u interesse in de frigoboat Custom made of Standaard koel/vries systemen?
Wij informeren u graag over de mogelijkheden en zoeken samen met u naar de
ideale oplossing voor uw Koel / Vries vraagstuk.

Barco Marine Equipment BV
Telefoon: 0186-655010
E-mail : sales@barcomarine.nl

Compact Airconditioning

CWS Airconditioning

Generatoren

Koel/Vries units

Custom made Koel/Vries kasten

Koel/Vries kasten

Pompen

Toiletten
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