
www.koelen.nl 

 

 

Gastronomie 

vrieskast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   G 5216 

ProfiLine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan ruimte geen gebrek 

De Liebherr G 5216 biedt dankzij een extra brede en diepe afmeting van 75 x 75 cm maar liefst 472 liter vriesruimte. De 14 

rondom gesloten laden maken een systematische opslag mogelijk. Met SuperFrost invriesautomaat, digitaal 

temperatuurdisplay en akoestisch alarm. 

 

 

Geschikt voor invriezen en bewaren. 

4 sterren vriesvak 

Opent bijna vanzelf. 

Hevelgreep 

Temperatuur eenvoudig af te lezen. 

Digitaal temperatuurdisplay 

Ook geschikt voor minder vlakke 

vloeren. 

Stelpoten 

Met links- of rechtsdraaiende deur. 

Wisselbare deurscharniering 

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen. 

Verwisselbaar deurrubber 

Hoorbare waarschuwing bij storing. 

Optisch en akoestisch temperatuuralarm 

 

 
 

Behuizing / Kleur deur Wit / Wit 

Materiaal deur/deksel Staal 

Materiaal zijwanden Staal 

Bruto inhoud totaal 513 l 

Netto inhoud totaal 472 l 

Netto inhoud vriesdeel 472 l 

Energieverbruik per jaar 384 kWh 

Energiekosten per jaar € 84,- 

Geluidsniveau 45 dB(A) 

Klimaatklasse 7 
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G 5216 

ProfiLine 
 

Gastronomie vrieskast 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afmetingen 

Hoogte 172,5 cm 

Breedte 75 cm 

Diepte (incl. wandafstand) 75 cm 

Diepte bij 90° geopende deur 144,7 cm 

Breedte bij 90° geopende deur 79 cm 

Tussenbouwbaar Ja 

Plaatsbaar tegen muur Ja 

Interieurhoogte 151 cm 

Interieurbreedte 60,7 cm 

Interieurdiepte 56 cm 

Netto gewicht / Bruto gewicht 102 kg / 110 kg 

Hoogte verpakking  1800 mm 

Breedte verpakking 769 mm 

Diepte verpakking 835 mm 

 
Vriesdeel 

Vriessysteem Statisch 

 
Overige 

Soort Design SwingLine-Design 

Deurscharniering Rechts, wisselbaar 

Greep Hevelgreep 

Verwisselbaar deurrubber Ja 

Lengte aansluitsnoer 190 cm 

Materiaal draagplateau vriesdeel  Verdamperplaten 

Display Digitaal temperatuurdisplay 

Soort bedieningspaneel Druktoets 

Positie bedieningspaneel Buitenzijde 

Positie display buitenzijde digitaal 

Temperatuuralarm Optisch en akoestisch temperatuuralarm 

Materiaal interieur  Kunststof wit 

Isolatie 70 

Stelpoten in hoogte verstelbaar 2 

Materiaal stelpoten Edelstaal 

Accessoires 

Ontdooisysteem vriesdeel Handmatig ontdooien Draadmand 9141791  

Instelbereik temperatuur vriezen -14°C tot -28°C Draadmand, kort 7112423  

Aantal vriesladen 14  

Invriescapaciteit 30 kg / 24 uur 

Bewaartijd bij storing 30 uur 

Aantal draagplateaus vriesgedeelte 7 

Belastbaarheid plateaus vriesdeel 60 kg 

Aantal laden met vakhoogte 6 x 187 mm 

Aantal laden met vakhoogte 1 x 237 mm 

Maximale vakhoogte 237 mm 

FrostControl Ja 

SuperFrost (hoeveelheidgestuurd) Ja 
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