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Aanbieding medicijnkoelkast 
t.b.v. vaccinatieprogramma 

Naam Instelling: 

Straat: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer:       

Naam: Dhr. / Mw. E-mail:

U kunt dit bestelformulier uiterlijk 31 maart 2021 retourneren via e-mail info@brocacefsupplies-services.nl

U ontvangt van ons via e-mail een orderbevestiging van uw bestelling. De koelkast wordt zo spoedig mogelijk bij u afgeleverd. 
Levering tot achter de eerste drempel van het afleveradres – begane grond. 

artikelcode KOEAP-MKV3910-2

Klein model Van € 1.425,00            

Voor € 1.339,50

artikelcode KOEAP-MKUV1610

Groot model Van € 1.870,00          

Voor € 1.750,00                                        

Liebherr medicijnkoelkast:
-Uitgerust met 5 draagroosters
-Uitvoering met dichte deur
-Bruto inhoud  360 liter
-Netto inhoud 300 liter
-Buitenmaten (h x b x d):
1840 x 600 x 615 mm

-Interieurmaten (h x b x d):
1635 x 440 x 435 mm

* DIN 58345.
* Temperatuurbereik koelen: +5°C.
* Akoestisch en optisch alarm bij temperatuur < +2°C of > +8°C.
* Stroomuitval alarm signaal bij stroomuitval voor minstens 12 uur.
* Veiligheidsthermostaat om zodat de koeltemperatuur niet onder +2°C valt.
* Afsluitbare deur zodat onbevoegden de medicijnkoelkast niet kunnen openen.
* Maximaal 60 dBA geluidsemissie.
* Voorzien van ingebouwde temperatuurregistratie met LCD display.
* Zelfsluitende deur.
* Automatisch ontdooisysteem.
* Dynamisch koelsysteem.
* Standaard met rechtsdraaiende deur. 

De aangeboden medicijnkoelkast is ook leverbaar met glazen deur en/of alucool laden. Wilt u meer weten? Neem dan 
contact met ons op over de prijzen en mogelijkheden via telefoonummer: 030 686 22 11.

Voor uitgebreidere specificaties, gebruiksaanwijzingen, nuttige tips over het gebruik van Liebherr koelkasten (o.a. veel 
gestelde vragen), verwijzen wij u graag naar de website www.koelen.nl.

Liebherr medicijnkoelkast:
-Uitgerust met 3 draagroosters
-Uitvoering met dichte deur
-Bruto inhoud 141 liter
-Netto inhoud 116 liter
-Buitenmaten (h x b x d):
820 x 597 x 615 mm

-Interieurmaten (h x b x d):
670 x 440 x 435 mm

(aanbieding geldig t/m 31 maart) (aanbieding geldig t/m 31 maart)
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