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Nyheter från Accona Industrier
Ny serie av storköksskåp - Energisnåla och miljöoptimerade.
Accona Industrier lanserar de första svensktillverkade kyl- och frysskåpen för professionell
användning med det helt naturliga kylmediet, R290.
Dessutom har dessa professionella storköksskåp upp till 49% lägre energiförbrukning vilket
sparar miljön ytterligare samtidigt som det ger användaren en betydligt lägre elräkning.
Under mer än ett års tid har Accona Industrier utvecklat en helt ny serie storköksskåp för den
professionelle användaren och resultatet har blivit de första svensktillverkade storköksskåpen med
naturligt kylmedium som inte påverkar ozonsiktet eller ger några utsläpp av växthusgaser till
atmosfären. På köpet får användaren en energiförbrukning som är upp till 49% lägre än de
traditionella storköksskåpen.
Förutom att användningen av kylmediet R290 ger energibesparingar i sig så har vi också
energioptimerat konstruktionen med luftintag till kondensorn i skåpets botten, lågenergifläktar samt
hetgasavdunstning för tövattnet. Allt detta sammanlagt gör att vi sänker energiförbrukningen med upp
till 49%.
Skåpen är dessutom i rostfritt utförande in- och utvändigt, utrustade med tippsäkra och flyttbara
rostfria gallerhyllor och har låsbara självstängande dörrar.
Utöver serien för kylmediet R290, som kallas Energy Plus, finns också motsvarande varianter utrustade
för anslutning till centralkylsystem eller med inbyggd kylmaskin för traditionella kylmedier som R134a
eller R404a och den serien kallas Energy.
Oavsett om du väljer Accona Energy Plus eller Accona Energy får du:

Lägre energiförbrukning

Möjlighet att välja naturligt köldmedium

Inbyggd hetgasavdunstning (ej C-kyla)

Lågenergifläkt

Rostfria och tippsäkra gallerhyllor som standard

Helt byggda i rostfritt stål

Anslutning för externt temperaturlarm som standard

Låsbara, självstängande dörrar

Plus mycket mera….
De nya storköksskåpen kommer att vara klara för leverans till marknaden under slutet av april månad.
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Equip Nordic 2011
Ta chansen och se våra nya storköksskåp och övriga produkter från oss på Equip Nordic mässan i Kista
5-7 april 2011. Vi finns i monter F:14.
Om du inte redan har registrerat dig finns gratis biljetter att skriva ut via nätet på följande adress:
www.equipnordic.se , välj ”Registrering” och tryck sedan på ”Hämta din biljett här”.
Väl mött!

Ny prislista 2011
I samband med lanseringen av våra nya storköksskåp släpper vi en ny prislista för 2011.
Prislistan träder i kraft redan den 1:e april men så är också enda förändringen i listan att vi har lagt in
våra nya storköksskåp där. Med andra ord så är det ingen prisförändring på övrigt sortiment!
De ”gamla” storköksskåpen kommer att kunna beställas parallellt med den nya serien t.o.m.
2011-06-01

Hjärtliga hälsningar från oss på Accona!
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