
Kylbänkar, kylmontrar  
och rostfria arbetsbänkar



Coolpart kallskänkskylbänkar är de-
signade och tillverkade för lagring och 
beredning av livsmedel, kylbänkarna 
har en upphöjd kylränna med plexilock, 
anpassad för 1/6 alt 1/3 kantiner 150 
mm. Helsvetsad kylränna med luftgal-
ler som gör det lätt för fläkt kylan att 
strömma upp i kantinerna Kylbänkarna 
är tillverkade i rostfritt stål både in och 
utvändigt. Fläktkyld maskinkassett som 
enkelt kan demonteras för tex rengörning 
eller service. Maskinen har automatisk av-
frostning och tövattenlåda, el anslutning 
med stickpropp till 230 V eller för C-kyla, 
då utrustad med magnetventil för R134A. 
Elektronisk styrenhet och justerbara ben.

I sortimentet finns det 4 st olika stomläng-
der 800,1200,1600 och 2000 mm.

Toppskivan kan förlängas och med tex 
isvetsad T-29 diskho om så önskas.

Coolpart kylbänkar för livsmedel är 
designade och tillverkade för lagring av 
livsmedel, kylbänkarna har slät rostfri 
arbetsyta. Kylbänkarna är tillverkade 
i rostfritt stål både in och utvändigt. 
Fläktkyld maskinkassett som enkelt kan 
demonteras för tex rengörning eller ser-
vice. Maskinen har automatisk avfrostning 
och tövattenlåda, el-anslutning med 
stickpropp till 230 V eller för C-kyla, då 
utrustad med magnetventil för R134A. 
Elektronisk styrenhet och justerbara ben.

I sortimentet finns det 4 st olika stomläng-
der 800,1200,1600 och 2000 mm.

Kylbänkarna kan levereras utan toppskiva 
eller separat toppskiva till en maxlängd 
på 2900 mm.
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KLE kallskänkskylbänk

VLE kylbänk för livsmedel

Modell Beskrivning Mått BxDxH mm Temp omr El effekt kW

VLE-804 Kylbänk med 4 st draglådor 800 x 650 x 900 +2C….+10C 0,4

VLE-1207 Kylbänk med 7 st draglådor 1200 x 650 x 900 +2C….+10C 0,4

VLE-1609 Kylbänk med 9 st draglådor 1600 x 650 x 900 +2C….+10C 0,6

VLE-2012 Kylbänk med 12 st draglådor 2000 x 650 x 900 +2C….+10C 0,6

Modell Beskrivning Mått BxDxH mm Temp omr El effekt kW

KLE-804 Kylbänk med 4 st draglådor 800 x 650 x 900 +2C….+10C 0,4

KLE-1207 Kylbänk med 7 st draglådor 1200 x 650 x 900 +2C….+10C 0,4

KLE-1609 Kylbänk med 9 st draglådor 1600 x 650 x 900 +2C….+10C 0,6

KLE-2012 Kylbänk med 12 st draglådor 2000 x 650 x 900 +2C….+10C 0,6

OBS! Alla livsmedels kylbänkar levereras utan kantiner.



Coolpart barkylbänk är designade och 
tillverkade för den professionella baren, 
toppskivan är utrustad med isvetsad 
lutande batteriränna för spriflaskor samt 
isolerad isvetsad isho med slang till av-
lopp, isho kan placeras på vänster sida alt 
höger sida, du väljer. I lådorna förvarar du 
öl/vin backar alt lösa flaskor som löper på 
rejäla teleskopgejder.

Kylbänkarna är tillverkade i rostfritt stål 
både in och utvändigt. Fläktkyld maskin-
kassett som enkelt kan demonteras för 
tex rengörning eller service. Maskinen har 
automatisk avfrostning och tövattenlåda, 
el-anslutning med stickpropp till 230 V 
eller för C-kyla, då utrustad med magnet-
ventil för  R134 A. Elektronisk styrenhet 
och justerbara ben.

I sortimentet finns det 4 st olika stomläng-
der 800,1200,1600 och 2000 mm.

Coolpart grillkylbänk är designade och 
tillverkade för lagring av livsmedel. 
Kylbänkarna är tillverkade i rostfritt stål 
både in och utvändigt. Fläktkyld maskin-
kassett som enkelt kan demonteras för 
tex rengörning eller service. Maskinen har 
automatisk avfrostning och tövattenlåda, 
elanslutning med stickpropp till 230 V 
eller för C-kyla, då utrustad med magnet-
ventil för R 134 A. Elektronisk styrenhet 
och justerbara ben.

I sortimentet finns det 4 st olika stomläng-
der 800,1200,1600 och 2000 mm.

Kylbänkarna kan levereras utan toppskiva 
eller separat toppskiva till en maxlängd 
på 2900 mm.
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BM barkylbänk

VLG grillkylbänk

Modell Beskrivning Mått BxDxH mm Temp omr El effekt kW

VLG-802 Grillkylbänk med 2 st draglådor 800 x 650 x 650 +2C….+10C 0,4

VLG-1204 Grillkylbänk med 4 st draglådor 1200 x 650 x 650 +2C….+10C 0,4

VLG-1606 Grillkylbänk med 6 st draglådor 1600 x 650 x 650 +2C….+10C 0,6

VLG-2008 Grillkylbänk med 8 st draglådor 2000 x 650 x 650 +2C….+10C 0,6

Modell Beskrivning Mått BxDxH mm Temp omr El effekt kW

BM – 803 Barkylbänk med 3 st draglådor 800 x 650 x 900 +2C….+10C 0,4

BM – 1205 Barkylbänk med 5 st draglådor 1200 x 650 x 900 +2C….+10C 0,4

BM – 1607 Barkylbänk med 7 st draglådor 1600 x 650 x 900 +2C….+10C 0,6

BM – 2008 Barkylbänk med 8st draglådor 2000 x 650 x 900 +2C….+10C 0,6

OBS! VLG bänkarna kan även beställas i höjd 600 mm



Coolpart kylbänkar för dryck är desig-
nade och tillverkade för lagring av öl & 
vinbackar alt lösa flaskor, kylbänkarna 
har slät rostfri arbetsyta, och är tillver-
kade i rostfritt stål både in och utvändigt. 
Fläktkyld maskinkasett som enklelt kan 
demonteras för tex rengörning eller ser-
vice. Maskinen har automatisk avfrostning 
och tövattenlåda, elansnlutning med 
stickpropp till 230 V eller för C-kyla, då 
utrustad med magnetventil för R 134 A. 
Elektronisk styrenhet och justerbara ben. 
I lådorna förvarar du öl/vin backar alt lösa 
flaskor som löper på rejäla teleskopgejder.

I sortimentet finns det 4 st olika stomläng-
der 800,1200,1600 och 2000 mm.

Kylbänkarna kan levereras utan toppskiva 
eller separat toppskiva till en maxlängd 
på 2700 mm. 
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Coolpart KLH vattenbad med värme un-
derskåp tillverkas helt i rostfritt.  Brunnens 
djup är för 150 mm djupa kantiner. Sil i 
brunnen med tapprör till avlopp. Tempe-
raturen justeras med vred mellan  
+ 60 C…+ 90 C. 

I sortimentet finns det 4 st olika stomläng-
der 400, 800, 1200, 1600 mm. Underskå-
pet levereras med 3 draglådor per modul 
för 150 mm kantiner alt med dörrar för 
GN 1/1. Lådor är utan tätlister, dörrar är 
utrustade med silikon behandlade tät-
lister. Samtliga vattenbad levereras som 
standard med ben, hjul varav två med 
broms finns som tillbehör. Elanslutning 
med stickpropp 230 V samt 3 fas.

KLH vattenbad/värmerier

VLO kylbänk för dryck

Modell Beskrivning Mått BxDxH mm Temp omr El effekt kW

VLO - 803 Kylbänk med 3 st draglådor 800 x 650 x 900 +2C….+10C 0,4

VLO - 1205 Kylbänk med 5 st draglådor 1200 x 650 x 900 +2C….+10C 0,4

VLO - 1606 Kylbänk med 6 st draglådor 1600 x 650 x 900 +2C….+10C 0,6

VLO - 2008 Kylbänk med 8 st draglådor 2000 x 650 x 900 +2C….+10C 0,6

Modell Beskrivning Mått BxDxH mm Temp omr Effekt Kw

KLH-403 Vattenbad med 3 st draglådor 400 x 650 x 900 +60C….+90C 1

KLH-806 Vattenbad med 6 st draglådor 800 x 650 x 900 +60C….+90C 2,1

KLH-1209 Vattenbad med 9 st draglådor 1200 x 650 x 900 +60C….+90C 2,65

KLH-1612 Vattenbad med 12 st draglådor 1600 x 650 x 900 +60C….+90C 3,2



Coolpart Colly exponeringskyl är 
tillverkad för exponering av smörgåsar, 
bakverk,sallader mm. Colly är tillverkad 
helt i rostfritt stål både in och utvändigt. 
Gavlar i rostfritt och isolerglas i fronten 
och toppglas.  Fläktkyla och maskinen har 
automatisk avfrostning och tövattenlåda, 
elansnlutning med stickpropp till 230 V 
eller för C-kyla, då utrustad med magnet-
ventil för R 134 A. Elektronisk styrenhet 
och justerbara ben.

På personalsidan sitter det isolerglas 
skjutluckor. Colly finns i tre olika längder 
samt en XL modell som är högre och har 
4 st glashyllor som är justerbara i höjdled 
samt en bottenhylla. Colly kan även 
tillverkas med glasade gavlar, finns som 
tillbehör.
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Coolpart Combi kyl är utrustad med 
kylda underskåp med 2 hyllor i resp skåp. 
Kylbrunn för 2 eller 3 x GN 1/1 150 mm ka-
niner alt flaskor. Kyld glasad överdel som 
finns i 2 resp 3 st hyllplan. När man väljer 
3 hp klassas den översta hyllan som okyld. 
Finns i utförande självbetjäning alt service 
modell. I övrigt helt i rostfritt förutom 
frontplåten som är i galvaniserad plåt. 

Fläktkyld maskinkassett och stickpropp 
230 V. Eller för C kyla då med magnet 
ventil för R 134 A.

Combi Kyl

Colly exponeringskyl

Modell Beskrivning Mått BxDxH mm Temp omr El effekt kW

Colly 900 Exponeringskyl                                                        
med 2 st glashyllor + bottenhylla. 900 x 650 x 1000 +4C….+10C 0,4

Colly 1200 Lika ovan 1200 x 650 x 1000 +4C….+10C 0,6

Colly 1500 Lika ovan 1500 x 650 x 1000 +4C….+10C 0,8

Colly 900 XL Exponeringskyl med 4 st 
glashyllor + bottenhylla.  900 x 650 x 1400 +4C….+10C 0,6

Colly 1200XL Lika ovan 1200 x 650 x 1400 +4C….+10C 0,8

Colly 1500XL Lika ovan 1500 x 650 x 1400 +4C….+10C 0,8

Modell Beskrivning Mått BxDxH mm Temp omr El effekt kW

Combi 800 2 hp 2 hyllplan och brunn för 2 x GN 800 x 650 x 1500 +2C….+10C 0,4

Combi 800 3 hp 3 hyllplan och brunn för 2 x GN 800 x 650 x 1700 +2C….+10C 0,4

Combi 1200 2 hp 2 hyllplan och brunn för 3 x GN 1200 x 650 x 1500 +2C….+10C 0,6

Combi 1200 3 hp 3 hyllplan och brunn för 3 x GN 1200 x 650 x 1700 +2C….+10C 0,6



Coolpart Buffévagn tillverkas i laminat, 
björk,ek,körsbär,wenge,vit. Kompres-
sorenheten är luftkyld och brunnen är 
utrustad med kylslingor och sil med 
slang till hink eller avlopp. Maskinen har 
automatisk avfrostning och tövattenlåda, 
spänning 230 V. Elektronisk styrenhet och 
4 st hjul varav 2 låsbara. Fällbara brick-
banor i rostfritt stål. Den varma model-
len har vattenbad och elslingor samt 
temperaturområde mellan +30C…+90C. 
Avtappningsslang med tappkran för töm-
ning till avlopp eller hink.

I sortimentet finns det 3 st olika stomläng-
der 800,1150,1390 mm

Coolpart Kylränna för placering på 
bänkskiva alt hängas på vägg. Förvaring 
av livsmedel i GN1/6 alt 1/3 150 mm kan-
tiner. Manuell avfrostning. 

Rostfri plåt AISI 304. Analog styrenhet 
och kylslingor i stommen. Uppfällbart 
plexilock som bygger 40 mm. 

Kylrännan finns i tre olika längder 1200, 
1600 och 2000 mm. Väggfästen som lutar 
15 grader finns som tillbehör. Spänning 
230 V och stickpropp.
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Coolpart Buffevagn

Kylränna för 1/6 kantiner

Modell Beskrivning Mått BxDxH mm Temp omr Spänning

CKR 1200 Kylränna för 5 x GN 1/6 150 1200x270x260/225 
mm +4C….+10C 230V

CKR 1600 Kylränna för 7 x GN 1/6 150 1600x270x260/225 
mm +4C….+10C 230V

CKR 2000 Kylränna för 9 x GN 1/6 150 2000x270x260/225 
mm +4C….+10C 230V

Modell Beskrivning Mått BxDxH mm Temp omr El effekt kW

800 Buffevagn med brunn för  
2xGN1/1 150 mm  800 x 1050 x 1500           +2C….+10C

+30C…+90C
0,4
1

1150 Buffevagn med brunn för  
3 st GN 1/1 150 mm kantiner 1150 x 1050 x 1500            +2C….+10C

+30C…+90C
0,4
1,5

1390 Buffevagn med brunn för  
4 st GN 1/1 150 mm kantiner 1390 x 1050 x 1500             +2C….+10C

+30C…+90C
0,6
2



Coolpart´s rostfria arbetsbänkar  är tillver-
kade i AISI 304 kvalitet. Rörkonstruktion 
30x30 mm, och toppskivor i 1,5 mm plåt. 
Undersidan är förstärkt med 2 mm galvad 
plåt som ger en stabil konstruktion.

Standardutförande med uppvik 30 mm 
i bakkant och underhylla i hålad rostfri 
plåt. Bänkarna kan levereras med disk 
hoar i olika storlekar samt silhink och 
kulventil som tillbehör. Bottensil ingår 
alltid i till hoarna, exkl vattenlås och rör.

Standardlängder på bänkarna är från 
400 mm till 2900 mm, men självklart så 
tillverkar vi efter dina mått.

I detta sortiment finner du även rostfria 
vägghyllor med hyllbärare och väggske-
nor i aluminium. Hyllorna tillverkas efter 
måttbeställning.
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Rostfria arbetsbänkar,  
inmatning och utmatningsbänkar



Coolpart Sweden AB
Förrådsvägen 5
151 48  Södertälje 
tel 08-554 40500
fax 08-554 40501
info@coolpart.se
www.coolpart.se 

Reservation för eventuella tryckfel,samt förändringar i produktion som vi ej kan råda över.

Återförsäljare


