
Kyl- och frysskåp
upp till 400 liter

Innovativ och funktionell förvaring av livsmedel



Gram Commercial arbetar i det professionella kökets tjänst och har

under mer än en mansålder satsat allt på att skapa och utveckla optimala

lösningar inom kyl och frys.

Teknologiskt nytänkande och en ingående kunskap beträffande profes-

sionella önskemål och behov är grunden till den oavbrutna produktut-

vecklingen hos Gram. Hos oss går funktion hand i hand med kvalitet,

design och miljömässig omtanke.

Gram står inte bara för genomtänkt design och säker, hygienisk förvaring

av livsmedel utan är också ett steg före på många andra områden. 

Vi strävar efter kontinuerlig utveckling av produkter som har minsta 

möjliga rengöringsbehov, lägsta möjliga energiförbrukning, högsta drifts-

säkerhet och den längsta hållbarheten.

Det ger Dig trygghet i vardagen – och ett överskott att koncentrera Dig

på viktigare saker. Gram är tillverkat för att fungera – år efter år efter år.

Har Du en gång inviterat Gram in i Ditt kök behöver Du faktiskt inte 

tänka mer på det.

Välj Gram – och glöm allt annat
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Den bästa anledningen att välja Gram är naturligtvis
att du i det stora Gram sortimentet hittar precis det
eller de produkter som motsvarar dina behov när det
gäller design, funktion, inredning etc. Denna broschyr
presenterar COMPACT serien, som består av kyl- och
frys upp till 400 liter. COMPACT är kompakta, mång-
sidiga enheter i genomarbetad kvalitet till bra pris och
med god driftsekonomi.

- och den övriga stora Gram familjen
Grams övriga produktsortiment omfattar kyl- och
frys upp till 1400 liter, kyl- och frysbord och sal-
ladsbarer samt en mängd specialprodukter för
användning i professionella kök, t.ex.: roll-in enheter,
upptinings- och nedkylningsskåp, snabbnedkylning,
kyl- och frysrum m.m.

Konsekvent miljöpolitik i praktiken
Hos Gram försöker vi minimera miljöbelastningen på
alla nivåer. Det sker bl.a. genom utveckling av lågen-
ergiprodukter och genom användning av miljöriktiga
kyl- och skumningsmedel.

Vi är där du är
Gram samarbetar med de bästa och mest seriösa
återförsäljarna. Det ger dig en säkerhet att alltid få
snabb och kompetent hjälp där du befinner dig.

Reservdelar i upp till 10 år
Alla Gram produkter levereras med en garanti att du
kan få tag i reservdelar i 10 år efter köpet.

On-line information till kunder
På www.gram-commercial.com kan du hitta detal-
jerad information om alla Gram produkter för pro-
fessionella. 

Här finner du även broschyrer, bruksanvisningar,
upplysningar om Gram Commercial, nyheter, nyt-
tiga tips m.m.

Detta får du när du väljer Gram
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Den nya Gram 
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En smal sak att placera när utrymmet tryter...
COMPACT är kompakta, mångsidiga enheter i genomarbetad kvalitet till bra pris och med

god driftsekonomi. Serien består av 4 kylskåp, 4 frysar och 4 kylskåp med glasdörr i rostfritt

eller vitt utförande. Snygg, funktionell och stilren design som passar bra - även där utrym-

met är trångt.

COMPACT erbjuder maximalt förvaringsutrymme,
men upptar endast mycket begränsad golvyta tack
vare den utvändiga bredden på 60 cm och djupet
på 62 cm. Enheterna levereras i 2 höjder - 83 cm
och 178 cm och fås i rostfritt eller vitt utförande
med grå eller vit interiör i plast. De erbjuder ett fler-
tal användningsmöjligheter.

Flexibla kombinationer
Placera kylen och frysen bredvid varandra i en
"side-by-side" lösning - eller ställ dem ovanpå
varandra i stapel. Bygg in dem under bordet eller in
i väggen - eller låt dem stå som självständiga enhe-
ter. Välj mellan rostfria eller vita enheter. De kom-
pakta enheterna från Gram kan kombineras så att
de motsvarar dina behov och dina möjligheter att
inreda.

Kyl- och frysenheterna har samma utvändiga dimensioner och kan därför
enkelt kombineras. Visad kombination, F 200 R och K 200 R, har 134 l frys
och 166 l kyl. Mått 59,5 x 62 x 174 cm (BxDxH).

Kyl- och frysenheter med samma höjdmått kan kombineras. Visade kom-
binationer: K 400 R och F 400 R med 387 l kyl och 332 l frys. Mått: 119 x
62 x 178 cm (BxDxH).

Exempel på "side-by-side" kombinationer

Två KG 200 R ”side-by-side”. Mått: 119 x 62 x 83 cm (BxDxH).

Exempel på "stapel" kombination



Enkel hantering
Enhetens temperatur ställs in och
kontrolleras enkelt på den utvän-
diga toppanelen, som samtidigt
skyddar dörrens tätningslist mot
smuts.

Exakt styrning
Den elektroniska termostaten
sörjer för en jämn, korrekt tempe-
ratur så att varorna i enheten hål-
ler sig fräscha.

Dörrlås
Alla COMPACT-enheter är utru-
stade med dörrlås så att varulag-
ret är säkrat även efter arbetstid.

Funktionell design
Den vändbara dörren är utrustad
med ett ergonomiskt greppvänligt
handtag.

Säker överblick
Kylskåpen kan levereras med en
dörr i härdat termoglas. Ett ev. brott
innebär inte skarpa glaskanter.

Råstyrka
Det kraftiga kylsystemet är
utvecklat för hårda, dagliga
belastningar. Under toppbelast-
ningar, när andra kylskåp ger upp,
bevaras den korrekta temperatu-
ren i hela enheten.
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Praktiska detaljer
Miljövänlig konstruktion
I konstruktionen av COMPACT
enheterna har man använt en
miljöriktig teknologi. Isoleringen
är baserad på cyklopentan.

Ett rent nöje
Enhetens inre är tillverkad i
formstöpt plast. Detta gör det
enkelt att göra rent.

Avtagbara tätningslister
Dörrens tätningslist håller kylan
inne i enheten. Utan användning
av verktyg kan listen lätt tas av
för rengöring. Bekvämt och hygi-
eniskt.

Solida och stabila trådhyllor
Kylskåpens kraftiga och flyttbara
trådhyllor är monterade i U-for-
made spår i den invändiga plast-
beklädnaden. Det förhindrar att
hyllan tippar när den dras ut.

Robusta utdragskorgar
Frysens rymliga utdragskorgar
ger bekväm åtkomst, även för
tunga frysvaror. Ett utdragsstopp
förhindrar att korgen tippar när
den dras ut.

Justerbara ben
De låga enheterna är utrustade
med justerbara glidskor framtill
och hjul baktill. De höga enhe-
terna är utrustade med rostfria
ben som kan ställa in från 135 till
200 mm i höjdled.



Kyl- och frysenhet H = 83 cm
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Passar perfekt under en bordsskiva

De låga COMPACT enheterna är konstruerade så
att de passar i bordshöjd till den professionella
arbetsplatsen. Med en bredd och ett djup på 60 x
62 cm och en höjd på endast 83 cm är enheterna
idealiska för inbyggnad under en bordsskiva. På så
sätt finns råvarorna till hands när de ska användas.

Det är fritt val mellan enheter i rostfritt eller vitt
utförande. De rostfria enheterna har en helstöpt
interiör i grå plast samt grå trådhyllor i kylskåpet
och grå trådkorgar i frysen. De vita enheterna har vit
interiör och vita trådhyllor/-korgar.

Utrustningslistan är lång och innefattar bl.a. elektro-
nisk termostat, utvändig termometer, dörrlås, vägg-
upphängning och mycket annat. Schemat nedan ger
en komplett översikt över utrustningen. COMPACT 200 L

Kyl och frys i vit design

COMPACT K 200 R COMPACT K 200 L COMPACT F 200 R COMPACT F 200 L

Produkttyp Kylskåp Kylskåp Frys Frys

Temperaturområde -1 / +18°C -1 / +18°C -26 / -10°C -26 / -10°C

Kylsystem Ventilerad Ventilerad Statisk Statisk

Material Utvändig Rostfri Vit Rostfri Vit

Invändig Grå ABS Vit ABS Grå ABS Vit ABS

Innehåll Trådhyllor (539x450 mm) 2 2

Trådhyllor (539x351 mm) 1 1

Trådkorgar, stora 1 1

Trådkorgar, små 1 1

Utvändig utrustning Högerhängd, vändbar dörr � � � �

Dörrlås � � � �

Greppvänligt handtag � � � �

Digital temperaturvisning � � � �

Justerbara glidskor framtill, hjul baktill � � � �

Tryckutjämningsventil � �

Väggupphängning �� �� �� ��

Invändig utrustning Datalogger �� �� �� ��

Extra trådhyllor �� ��

� Standard utrustning �� Valfri utrustning



COMPACT
200 R



Kyl- och frysenheter H = 178 cm
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Ett kompakt val med gott om plats

De höga COMPACT enheterna är mångsidiga kyl-
och frysenheter lämpliga för förvaring av olika typer
av varor för den professionella arbetsplatsen.
Enheterna är mycket rymliga även om de bara är 60
cm breda och 62 cm djupa. De justerbara, rostfria
benen underlättar rengöringen under enheterna och
den inbyggda luftkanalen i bakväggen säkerställer
tillräcklig ventilation även om enheterna placeras
tätt intill en vägg.

Det är fritt val mellan enheter i rostfritt eller vitt
utförande. De rostfria enheterna har en helstöpt
interiör i grå plast samt grå trådhyllor i kylskåpet
och grå trådkorgar i frysen. De vita skåpen har vit
interiör och vita trådhyllor/-korgar.

Utrustningslistan är lång och innefattar bl.a. elektro-
nisk termostat, utvändig termometer, dörrlås, vägg-
upphängning och mycket annat. Schemat nedan ger
en komplett översikt över utrustningen.

COMPACT 400 L
Kyl- och frys i vit design

COMPACT K 400 R COMPACT K 400 L COMPACT F 400 R COMPACT F 400 L

Produkttyp Kylskåp Kylskåp Frys Frys

Temperaturområde -1 / +18°C -1 / +18°C -26 / -10°C -26 / -10°C

Kylsystem Ventilerad Ventilerad Statisk Statisk

Material Utvändig Rostfri Vit Rostfri Vit

Invändig Grå ABS Vit ABS Grå ABS Vit ABS

Innehåll Trådhyllor (539x450 mm) 5 5

Trådhyllor (539x351 mm) 1 1

Trådkorga, stora 5 5

Trådkorga, små 1 1

Utvändig utrustning Högerhängd, vändbar dörr � � � �

Dörrlås � � � �

Greppvänligt handtag � � � �

Digital temperaturvisning � � � �

Rostfria justerbara ben, H=135/200 mm � � � �

Tryckutjämningsventil � � � �

Väggupphängning �� �� �� ��

Invändig utrustning Datalogger �� �� �� ��

Extra trådhyllor �� ��

� Standard utrustning �� Valfri utrustning



COMPACT 
400 R



Kylskåp med glasdörr

Glas ger överblick och gör varan synlig

COMPACT 200/400 L
Kylskåpen med glasdörr i vit design

Kylskåp med glasdörr kan med fördel användas
både för förvaring på den professionella arbetsplat-
sen och för utställning av varusortimentet. Varorna
syns, är överskådliga och lätt tillgängliga.

Det är fritt val mellan enheter i rostfritt eller vitt
utförande. Enheterna har en helstöpt interiör i vit
plast, samt vita trådhyllor.

Utrustningslistan är lång och innefattar bl.a. elektro-
nisk termostat, utvändig termometer, dörrlås, vägg-
upphängning, invändig varubelysning och mycket
annat. Schemat nedan ger en komplett översikt över
utrustningen.

COMPACT KG 200 R COMPACT KG 200 L COMPACT KG 400 R COMPACT KG 400 L

Produkttyp Kylskåp med glasdörr Kylskåp med glasdörr Kylskåp med glasdörr Kylskåp med glasdörr

Temperaturområde -1 / +18°C -1 / +18°C -1 / +18°C -1 / +18°C

Kylsystem Ventilerad Ventilerad Ventilerad Ventilerad

Material Utvändig Rostfri Vit Rostfri Vit

Invändig Vit ABS Vit ABS Vit ABS Vit ABS

Innehåll Trådhyllor (539x450 mm) 2 2 5 5

Trådhyllor (539x351 mm) 1 1 1 1

Utvändig utrustning Högerhängd, vändbar gladsörr � � � �

Dörrlås � � � �

Greppvänligt handtag � � � �

Digital temperaturvisning � � � �

Justerbara glidskor framtill, hjul baktill � �

Rostfria justerbara ben, H=135/200 mm � �

Tryckutjämningsventil � �

Väggupphängning �� �� �� ��

Invändig utrustning Varubelysning � � � �

Datalogger �� �� �� ��

Extra trådhyllor �� �� �� ��

Snedställda hyllor �� �� �� ��
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� Standard utrustning �� Valfri utrustning



COMPACT 
KG 200/400 R
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°C

Watt

Watt

kWh/24 h

V/Hz

Watt

A

°C

l

l

mm

mm

mm

kg

dB(A)

Temperaturområde

Kylkapaciet vid -10°C

Kylkapacitet vid -25°C

Energiförbrukning

Elanslutning

Anslutningseffekt

Ampereförbrukning

Omgivande temperatur min./max.

Volym, brutto

Volym, netto

B x D

H  

Diagonal

Vikt, brutto

Ljudnivå

Data enligt EN 441. Rätt till ändringar till följd av produktutveckling förbehålles.

Kylskåp

K 200 R K 200 L K 400 R K 400 L

-1/+18 -1/+18 -1/+18 -1/+18

118 118 226 226

1,0 1,0 2,1 2,1

230/50

102 102 187 187

0,7 0,7 1,3 1,3

+16/+35

166 166 387 387

161 161 377 377

595 x 620

830 830 1780 1780

1021 1021 1877 1877

46 46 83 83

38,2 38,2 38,7 38,7

Teknisk data

C O M P A C T
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Frys Kylskåp med glasdörr

F 200 R F 200 L F 400 R F 400 L KG 200 R KG 200 L KG 400 R KG 400 L

-26/-10 -26/-10 -26/-10 -26/-10 -1/+18 -1/+18 -1/+18 -1/+18

118 118 226 226

121 121 195 195

1,3 1,3 1,3 1,3 2,2 2,2 3,5 3,5

230/50 230/50

91 91 112 112 126 126 217 217

0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 1,6 1,6

+16/+35 +16/+35

134 134 332 332 166 166 387 387

122 122 312 312 161 161 377 377

595 x 620 595 x 620

830 830 1780 1780 830 830 1780 1780

1021 1021 1877 1877 1021 1021 1877 1877

50 50 92 92 46 46 94 94

33,4 33,4 40,8 40,8 38,6 38,6 40,8 40,8



Kontakt
Sverige 
Gram Commercial
Box 5157
S-20071 Malmö
Tel.: 040 98 78 48
Fax: 040 98 78 49
e-post: info@gram-commercial.com

Danmark 
Huvudkontor: 
Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Tel.: +45 73 20 12 20
Fax: +45 73 20 12 01
e-post: info@gram-commercial.com

Norge
Gram Commercial NUF
P.b. 44
N-1970 Hemnes
Tel.: +47 22 88 17 50
Fax: +47 22 88 17 51
e-post: info@gram-commercial.com

Storbritannien
Gram (UK) Ltd.
2 The Technology Centre
London Road
Swanley
Kent BR8 7AG
Tel.: +44 1322 616900
Fax: +44 1322 616901
e-post: info@gramuk.co.uk 

Tyskland
Gram Deutschland GmbH
Holztorstraße 60
D-31157 Sarstedt
Tel.: +49 5066 - 60 46 - 0
Fax: +49 5066 - 60 46 - 49
e-post: info@gram-commercial.com  

Nederländerna
Gram Nederland B.V.
Postbus 601
Twentepoort West 62
NL-7906 RD Almelo
Tel.: +31 546 454252
Fax: +31 546 813455
e-post: info@gram.nl

www.gram-commercial.com

Fakta om oss
Gram Commercial A/S utvecklar och tillverkar kylar
och frysar för professionella kök. Med huvudsäte i
Vojens, Danmark, samt ett omfattande nätverk av
återförsäljare i hela världen erbjuder vi på alla platser
kompetent, lokal service till våra kunder.

Återförsäljare

Leif Dahlberg
Daa adress




