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Milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig 

De Liebherr GKPv 6577 biedt ruim 600 liter koelruimte met een GN 2/1 interieur toegankelijk via 2 apart af te sluiten deuren. Het 

temperatuurbereik is instelbaar tussen de +1°C en +15°C. De edelstalen kast is snel schoon te maken dankzij de 

voorgevormde ribben in de chroomnikkelstalen binnenkuip. 

 

 

Sneller koelen van producten. 

Dynamisch koelsysteem 

Deur blijft niet ongemerkt openstaan. 

Deur zelfsluitend 

Met links- of rechtsdraaiende deur. 

Wisselbare deurscharniering 

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen. 

Verwisselbaar deurrubber 

Hoorbare waarschuwing bij storing. 

Optisch en akoestisch temperatuuralarm 

Voorkom ongewenste toegang. 

Slot 

 

 
Behuizing / Kleur deur Edelstaal / Edelstaal 

Materiaal deur/deksel Edelstaal 

Materiaal zijwanden Edelstaal 

Bruto inhoud totaal 596 l 

Netto inhoud totaal 464 l 

Netto inhoud koeldeel 464 l 

Energieklasse 

Energieverbruik per jaar 578 kWh 

Energiekosten per jaar € 127,- 

Geluidsniveau 60 dB(A) 

Klimaatklasse 5 

Snel en automatisch ontdooien. 

NoFrost PRO 

Eenvoudig te reinigen en bestand tegen zuren. 

Chroomnikkelstalen interieur 

Eenvoudig te openen. 

Greeplijst 

Temperatuur eenvoudig af te lezen. 

Digitaal temperatuurdisplay 

Deur kan nooit ongemerkt open blijven. 

Akoestisch deuralarm 
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GKPv 6577 

ProfiLine 
 

Gastronorm koelkast 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afmetingen 

Hoogte 212 cm 

Breedte 70 cm 

Diepte (incl. wandafstand) 83,8 cm 

Diepte bij 90° geopende deur 147,2 cm 

Breedte bij 90° geopende deur 70,3 cm 

Tussenbouwbaar  Ja 

Plaatsbaar tegen muur Ja 

Interieurhoogte 155 cm 

Interieurbreedte 51 cm 

Interieurdiepte 65 cm 

Gastronorm of Bakkerijnorm GN 2/1 530x650 mm 

Netto gewicht / Bruto gewicht 113 kg / 130 kg 

Hoogte verpakking  2220 mm 

Breedte verpakking 745 mm 

Diepte verpakking 875 mm 

 
Koeldeel 

Instelbereik temperatuur koelen  -2°C tot +15°C 

Ontdooisysteem koeldeel Automatisch heetgas ontdooisysteem 

Koelsysteem   Dynamisch 

Koelsysteem Dynamisch 

 
Overige 

Soort Design SwingLine-Design 

Deur zelfsluitend Ja 

Deurscharniering Rechts, wisselbaar 

Greep Greeplijst 

Verwisselbaar deurrubber Ja 

Lengte aansluitsnoer 380 cm 

Aantal draagplateaus 4 

daarvan in hoogte verstelbaar 4 

Materiaal draagplateau koeldeel  Kunststof gecoat 

Display Digitaal temperatuurdisplay 

Soort bedieningspaneel Druktoets 

Positie bedieningspaneel Buitenzijde 

Positie display buitenzijde digitaal 

Temperatuuralarm Optisch en akoestisch temperatuuralarm 

Deuralarm koeldeel  Akoestisch deuralarm 

Draagvermogen plateau in kg   60 kg 

Bruikbare diepte draagplateau in mm 640 mm 

Slot  Ja 

Materiaal interieur Chroomnikkelstaal 

Stelpoten in hoogte verstelbaar  4 

Materiaal stelpoten Edelstaal 

Mogelijkheid ventilator uit te schakelen Ja Hoogte stelpoten 

Alarmgrenzen instelbaar 

Interface 

 
Accessoires 

120-170 mm 

Ja 

RS 485 optioneel 

  Set swingwielen          9590581  
  CNS-draagrooster          7112904  
  Draagrooster, kunststof gecoat  7112908  
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