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De exacte voorwaarden onderliggende aan de tarieven in deze lijst vindt u terug in de leveringsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd. Voor de bruto product prijzen verwijzen we u graag naar de Gamko prijslijst 2016.

AFLEVEREN EN/OF INSTALLEREN VAN UW KOELING
Een voorraad product kan 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling op gewenste locatie worden afgeleverd. 

Standaard aflevering
Tijdvak: tussen 08.00-16.00 uur Afleveren op begane grond

  Aantal koelingen *   Transport tarief

  1 € 42,50

  2 € 71,00

  3 € 96,50

  4 € 119,00

  5 € 140,50

  >5   Op aanvraag

Standaard aflevering aangevuld met installatie
Tijdvak: tussen 08.00-16.00 Afleveren en plaatsen op begane grond. Het uitpakken van de geleverde koelingen en 
  aansluiten op bestaande wandcontactdoos (mits voorzien binnen 1 meter van de koeling). 
  Retour nemen van verpakkingsmateriaal.

  Aantal koelingen *   Transport tarief

  1 € 63,50

  2 € 96,00

  3 € 131,50

  4 € 151,00

  5 € 184,50

  >5   Op aanvraag

* Voor de 4 deurs ECO-Line modellen geldt het tarief van 2 koelingen. Voor Flexbar geldt, dat er tot maximaal 4 segmenten op 1 pallet kunnen worden vervoerd. 
 Prijs van 1 pallet is dan gelijk aan het tarief voor 1 koeling.

AANVULLENDE DIENSTEN
 Aflevering binnen een door u gewenst specifiek tijdvak* Tussen 08.00-09.00 (toeslag op transport tarief) € 51,00

  Tussen 09.00-10.00 (toeslag op transport tarief) € 40,00

  Tussen 10.00-12.00 (toeslag op transport tarief) € 29,00

  Leveren op afgesproken vast tijdstip  Op aanvraag

 Levering op de dag na bestelling Is uw product op voorraad en wilt u het reeds op de werkdag na 
  bestelling ontvangen?
  Extra order en- handling kosten € 25,00
  Uw order moet uiterlijk om 16.00 door ons zijn ontvangen

 Levering op dag van bestelling Is uw product op voorraad en wilt u het op de dag van bestelling nog ontvangen?   Op aanvraag
  Dat is mogelijk. Wij schakelen dan een koerier in.

 Vertikaal transport Onder vertikaal transport wordt verstaan het overbruggen van traptredes,  € 140,00
  over bar tillen of afleveren op wat niet als algemeen begrepen bedoeld wordt 
  met begane grond. Vertikaal transport dient bij het verstrekken van de 
  opdracht aangegeven te worden. 

  Indien meerdere producten van dezelfde order geleverd dienen te worden  € 73,50
  met vertikaal transport, geldt een toeslag per product.

 Waddeneilanden Afleveren op Waddeneilanden  Op aanvraag

* Vervoerder hanteert een speling van 30 minuten voor en na de overeengekomen tijd.

 Retourneren ongebruikt en onbeschadigd product Transport tarief: zie tabel aflevering met installatie  Zie tabel 
  Is het te retourneren product uit de verpakking geweest, dan dient u 
  rekening te houden met extra kosten; 
  Handling en- herverpakkingskosten per koeling € 60,00

 Afvoeren gebruikt stekkerklaar product Het ophalen van de af te voeren koeling gebeurt in de loop van de  € 60,75
  overeengekomen dag van afvoer.

  Tijdsgebonden afvoer is op aanvraag mogelijk.  Op aanvraag

  Voor iedere volgende koeler in dezelfde rit € 25,75

 Afvoeren split installatie Het demonteren en afvoeren van splitinstallatie gebeurt op basis van nacalculatie.  Op aanvraag
  Hiervoor is een koeltechnisch monteur noodzakelijk.
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VERSTUREN VAN ONDERDELEN
 Verzendkosten Verzend- en administratiekosten voor het versturen van de onderdelen met € 15,00
  een totale orderwaarde onder de € 150,00

 Behandelingskosten Extra behandelingskosten bij een totale orderwaarde onder de € 20,00 € 10,00

 Specials Voor onderdelen die niet met de post verstuurd kunnen worden geldt het 
  transport tarief transport tarief voor een standaard aflevering 

WETTELIJKE RECYCLING BIJDRAGE
De wettelijke recycling bijdrage dekt alleen de kosten van recycling, nadat een afgevoerd product aan Wecycle is aangeboden. 

Dit wordt berekend bij de bestelling van een nieuw product.

KG (van - tot)  Wettelijke recycling bijdrage per product*
 0 - 25   € 2,00 

 26 - 50   € 4,00 

 51 - 75   € 6,00 

 76 - 100   € 8,00 

 101 - 125   € 10,00 

 126 - 150   € 12,00 

 151>     € 14,00 

* De wettelijke recyclingbijdrage dient te worden belast op alle stekkerklare producten als ook (Flexbar) machines.

SERVICE- EN INSTALLATIE  UREN
 Uurtarief: Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur € 73,50

  Maandag t/m vrijdag na 17.00 uur € 100,00

  Weekend- en feestdagen € 126,00

Arbeid wordt per minuut doorberekend en niet afgerond op hele uren of per kwartier.

 Voorrijdtarief: Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur € 69,50

  Maandag t/m vrijdag na 17.00 uur € 90,00

  Weekend- en feestdagen € 116,00

ONDERHOUDSCONTRACTEN
    1e koeling Volgend product
 Gamko Onderhoud 1 x per jaar preventief onderhoud € 129,00 € 96,75 

 Gamko Onderhoud & ServiceVerzekering 1 x per jaar preventief onderhoud € 223,00 € 200,70
  - Geen reparatiekosten bij storing na garantie termijn

  Gedurende de garantieperiode betaalt u het tarief 
  voor Gamko Onderhoud

 Gamko Onderhoud & Garantieverlenging 1 x per jaar preventief onderhoud € 293,00 € 263,70
  Verlenging garantie naar 10 jaar, afsluiting bij aanschaf
  - Geen reparatiekosten bij storing na garantie termijn
  - Geen reparatiekosten aan niet-koeltechnische 
   onderdelen na de garantie termijn

  Gedurende de garantieperiode betaalt u het tarief 
  voor Gamko Onderhoud

OVERIGE AANVULLENDE DIENSTEN
 NEN3140 Jaarlijks verplichte keuring van uw apparatuur € 10,00
  (in combinatie met een onderhoudscontract).
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FLEXBAR
 Flexibel en veelzijdig modulair barsysteem
 Stel zelf de ideale bar samen
 Met ongekend veel mogelijkheden
 Creëer een totaalbeleving met gekleurde EQUAL-LED verlichting
 Vrijblijvend een op maat gemaakte projecttekening
 Eenvoudige installatie

Gamko FLEXBAR
modulair barsysteem

Maxiglass Noverta Premium
 De groene revolutie in professioneel koelen
 Ongekend zuinig met stroom
 Nieuwe vormgeving
 Maximale presentatie
 Leverbaar met deurlijst in antraciet en chroomstaal
 Direct geld besparen op stroomverbruik tot wel 65% per jaar

Gamko Maxiglass
flessenkoelingen

ECO-Line Noverta Premium
 De groene revolutie in professioneel koelen
 Ongekend zuinig met stroom
 Direct geld besparen op stroomverbruik tot wel 360 euro per jaar
 Milieuvriendelijk
 Voorzien van een natuurlijk koudemiddel

ECO-Line Noverta Premium & ECO-Line splitopstelling
 Leverbaar in antraciet, chroomstaal of met glasdeuren
 Nu ook met handige en robuuste laden

Gamko ECO-Line
flessenkoelingen Noverta Premium & ECO-Line splitopstelling

GM-Line Noverta Premium
 Dé klassieker in de horeca
 Vertrouwde en bewezen kwaliteit
 Nieuwe vormgeving en groene prestaties
 Direct geld besparen op stroom tot wel 400 euro per jaar
 Voorzien van een natuurlijk koudemiddel
 Ook leverbaar met handig flessennest
 Prima te combineren met Gamko fustenkoelingen

Gamko GM-Line
flessenkoelingen Noverta Premium & GM-Line splitopstelling

De GM-Line flessenkoelingen van Gamko zijn al 

decennialang dé klassiekers in de horeca. Alom 

geprezen vanwege het gebruiksgemak door 

onder andere de ergonomische handgreep, zijn 

duurzaamheid, de tijdloze uitstraling en uiteraard 

de excellente koelprestaties. Maar dit is niet 

alles. Gamko heeft deze klassieker nog verder 

ontwikkeld en verbeterd. Vanaf nu is ook de  

GM-Line zuinig met stroom én vriendelijk voor het 

milieu. Deze nieuwe generatie koelingen voert 

Gamko onder naam GM-Line Noverta Premium.

 

Gamko produceert en levert de GM-Line in vier 

varianten. Een 1-deurs koeling, een 2-deurs 

koeling en een koelbuffet met 2 deuren plus in 

het midden een handig flessennest voor 8 grote 

flessen. Deze laatste variant is ook leverbaar voor 

een splitopstelling voorzien van een gekoelde lade 

onder het flessennest.

Fustenkoelingen Noverta Premium
 Voorzien van een natuurlijk koudemiddel 
 Direct geld besparen op stroomverbruik tot wel 57% per jaar
 Snel de juiste biertemperatuur voor de beste smaakbeleving
 Alle opgeslagen fusten gegarandeerd dezelfde temperatuur

Gamko fustenkoelingen
fustenkoelingen voor onder de bar en paneelbouw fustenkoelingen

Bierkoelers & koelwatertanks
 Zonder voorkoelen van fust snel de juiste biertemperatuur
 Stekkerklare bierkoelers en koelwatertanks voor splitopstelling
 Maximale tapcapaciteit af te stemmen op uw afzet 
 Bierkoelers leverbaar als staand en liggend model

Mobiele bierkoelers
 Handig en transportabel
 Tapgemak op feesten en evenementen

Gamko bierkoelingen
gekoeld tappen met bierkoelers en koelwatertanks

Bij Gamko weten we al ruim een halve eeuw hoe 

we tapbier snel op de perfecte temperatuur krijgen, 

behouden en overal uit kunnen serveren. Met ons 

assortiment bierkoelingen, geplaatst op een vaste 

plek of mobiel, serveert u bier altijd met de beste 

smaakbeleving. Gamko produceert en levert bierkoelers 

als staand en als liggend model en worden stekkerklaar 

met een ingebouwde koelmachine uitgevoerd. Voor een 

splitopstelling zijn koelwatertanks de oplossing.  

Alle Gamko bierkoelers en koelwatertanks werken met 

behulp van een open waterbad en zijn geschikt voor 

verschillende bierspiralen. De bierkoelers zijn voorzien van 

een mechanische thermostaat. De koelwatertanks worden 

standaard uitgevoerd met elektronische thermostaat. 

Leverbaar in verschillende volumes, geschikt voor twee 

tot wel twaalf soorten bier tegelijk en met een maximale 

tapcapaciteit van ruim 530 liter per uur.

 

Voor feesten en evenementen op locatie is er de compacte 

stekkerklare mobiele koeler met een tapcapaciteit tot  

31 liter per uur. 

Werkblad flessenkoelers & -vriezers
 Compacte bovenlader voor flessen
 Voor plaatsing in of op het werkblad van de bar
 Voor koelen of vriezen 
 Ideaal voor een snelle uitgifte
 Professionele uitstraling

Gamko flessenkoelers & -vriezers
inbouw & opbouw werkblad

Gamko produceert en levert handige koelers en vriezers 

voor inbouw of plaatsing op het werkblad van de bar. 

Deze compacte bovenladers voor flessen, ook wel  

counter top coolers/freezers genoemd, zijn stekkerklaar 

en ideaal voor het uitschenken van bijvoorbeeld 

gekoelde wijn, likeur of wodka per glas op een constante 

temperatuur. Van bovenaf biedt de koeler een goed 

overzicht op de flessen. Daardoor pakt u handig en snel 

dat wat u zoekt voor een vlotte uitgifte achter de bar. 

Daarnaast is een in het werkblad verwerkte flessenkoeler 

een echte blikvanger. In combinatie met de juiste flessen 

geeft u de bar een professionele uitstraling. 

Gamko levert de werkblad flessenkoelers & -vriezers in vier 

varianten: voor maximaal tien of twaalf flessen van 1 liter en 

als vriezer of koeler. Het model VK/10 is geschikt voor op- en 

inbouw en heeft een capaciteit van maximaal tien flessen 

van 1 liter en is verkrijgbaar in een koel- en vriesuitvoering. 

De VK/12 is speciaal ontworpen voor inbouw en heeft een 

capaciteit voor maximaal twaalf flessen van 1 liter en is ook 

verkrijgbaar in een koel- en vriesuitvoering. Het interieur van 

beide typen is gemaakt van hoogwaardig RVS (AISI 304).

Koelvitrines
 Voor gekoelde presentatie van bijvoorbeeld gebak, broodjes en drankjes
 Smakelijke en hygiënische presentatie
 Displayfunctie: zien doet kopen
 Ook mogelijk voor zelfbediening

Gamko koelvitrines
inbouw & opbouw

Gamko produceert en levert professionele 

koelvitrines voor inbouw of plaatsing op bar en 

buffet. Deze compacte vitrines zijn stekkerklaar 

en perfect voor een uitnodigende en gekoelde 

presentatie van bijvoorbeeld gebak, belegde 

broodjes of drankjes in fles, blik, beker en 

glas.  Dankzij de hoogwaardige koelmachine 

en de optimale luchtcirculatie ontstaat een 

gelijkmatige lage temperatuur in de gehele 

vitrine. De vitrines zijn standaard voorzien van 

ingebouwde verlichting.

 

Gamko levert de koelvitrines in vier varianten 

variërend qua volume. Daarvan zijn twee 

modellen voorzien van een koelmachine aan de 

onderzijde. Hierdoor is inbouw in het barblad of 

buffet mogelijk en is de inhoud aan alle zijden 

zichtbaar. Standaard zijn de koelvitrines voorzien 

van twee schuifruiten aan bedieningszijde en een 

vaste ruit aan klantzijde. De koelvitrines zijn aan 

klantzijde uit te breiden met acrylklapramen voor 

bedieningsgemak.

Vriezers voor flessen en glazen
 Efficiënt en krachtig koelsysteem
 Binnen enkele minuten bevroren glazen
 Voor ijskoude flessen likeur en gedistilleerd
 Optimale smaakbeleving
 Leverbaar met verwarmde glasdeur ter voorkoming van condens
 Professionele presentatie

Gamko vriezers
voor flessen en glazen

Gamko produceert en levert compacte vriezers voor 

inbouw of plaatsing op het werkblad van de back bar. 

Deze stekkerklare vriezers zijn speciaal ontwikkeld 

voor het snel bevriezen van drinkglazen en voor het 

uitschenken van ijskoude flessen likeur en gedistilleerd 

zoals bijvoorbeeld wodka of jenever. Dankzij het sterke 

efficiënte koelsysteem en ventilator (MF-modellen) 

heeft u al binnen enkele minuten de beschikking over 

bevroren glazen. Door te kiezen voor de (verwarmde) 

glasdeur kunt u flessen gedistilleerd en likeur ook op 

een aantrekkelijke wijze presenteren. In combinatie met 

de juiste flessen en/of glazen geeft u de bar tevens een 

professionele uitstraling. 

Gamko levert vriezers voor glazen en flessen in drie 

varianten. Twee professionele vriezers met een volume 

van 110 liter, waarbij de één voorzien is van een 

verwarmde glasdeur en de ander van een dichte strakke 

chroomstalen deur. De derde variant is een minivriezer 

vervaardigd uit zilverkleurig kunststof voorzien van een 

speciaal rek om glazen met een voetje in op te hangen. 

Vraag Gamko naar de brochures of download ze via www.gamko.nl

Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 01/2016
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