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Mabe is een concern met een historie van meer dan 60 jaar en is gevestigd in Mexico. In 2013 waren er 

27.000 werknemers in dienst en het concern is hiermee uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van 

Mexico. Mabe behoort nu tot de grootste fabrikanten van groot huishoudelijke toestellen, zoals koelkasten, 

kooktoestellen en wasmachines in Noord- en Zuid-Amerika.

In 1987 is door Mabe een strategische alliantie gesloten met General Electric (GE) Appliances om samen de 

ontwikkeling en productie van groot huishoudelijke toestellen ter hand te nemen. 
 

Vanaf 2000 zijn bij Mabe in Mexico bijna alle No Frost koelkasten, zoals Side by Side, Bottom freezers en 

Top freezers voor de Amerikaanse, Midden Oosten en Europese markten geproduceerd.

In 2013 heeft GE Appliances de beslissing genomen zich voornamelijk te gaan richten op de Amerikaanse 

markt met 110 Volt apparatuur. Mabe en GE Appliances zijn overeengekomen dat Mabe producten met een 

GE Licentie onder het label iomabe voor het Midden Oosten en Europa beschikbaar blijven en hiervoor een 

eigen iomabe distributie netwerk zal worden opgezet. 

mabe

American Appliances b.v. is sinds medio 2011 distributeur van GE Appliances in de Benelux en is sinds eind 

2013 de distributeur van mabe en iomabe voor de Benelux en Duitsland.

Naast het basis programma wordt het merendeel van de toestellen gepersonaliseerd door het bekleden van 

deze toestellen met Inox (RVS), spiegels, glas en gelakte uitvoeringen. Deze bewerkingen worden in onze 

Nederlandse vestiging uitgevoerd. Zowel voor GE, als ook voor mabe en iomabe producten zal de service, 

onderdelen voorziening en garantie door American Appliances worden verzorgd. 

American Appliances bv
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Bottom Freezer GFCE serie

side by side, de nieuwe “Global” serie

De nieuwe Global serie staat voor basic en kwaliteit deze 
zijn uitgerust met de standaard functies. 
De “Global”serie is verkrijgbaar zonder ijsdispenser en 
modellen uitgevoerd met ijsdispenser. Leverbaar in basis 
uitvoeringen US style en volledig bekleed in inox (RVS) of 
poedercoat in kleur naar wens.

side by side, de luxe“K” serie
De ”K” serie is de luxere serie voorzien van extra opties  
ten opzichte van de Global serie als o.a. LED  
binnenverlichting, Ultraflow, GE Smartwater intern  
waterfilter etc. Deze serie is indentiek aan de GE  
(General Electric) “K” serie echter wordt nu geleverd onder 
het luxemerk iomabe. Deze modellen levert mabe onder 
licentie van GE. De “K” serie bestaat uit een breed gamma 
o.a de basis modellen, volledig beklede toestellen voor 
vrijstaand in inox of gepoedercoat innaar wens en een 
gamma voor inbouw tevens in inox of kleur naar wens met 
als optie een speciale inbouwkit voor inbouw van de ko-
elkast vlak met de wand. Daarnaast is er nog de reeks met 
decorlijsten verkrijgbaar met spiegelglas, zwart glas, wit 
glas of voor inschuif van gepersonaliseerde panelen.

side by side, de exclusieve “V” serie

De ”V” serie is de meest exclusieve serie voorzien van  
diverse extra opties ten opzichte van de “K” serie als o.a. 
de CustomCool lade, TurboCool functie, PreciseFill functie, 
gelagerde uitschuifbare vriezermanden etc. Deze serie is 
vergellijkbaar met de GE (General Electric) “V” serie echter 
wordt nu geleverd onder het luxemerk iomabe.  
Deze modellen levert mabe tevens onder licentie van GE. 
De “V”serie bestaat uit een reeks toestellen met zeer  
exclusieve “Elegance” bekledingen in inox voor vrijstaand 
en inbouw met tevens als optie een speciale inbouwkit voor 
inbouw van de koelkast vlak met de wand. De “24V” is 
tevens leverbaar in de zeer exclusieve gelakte serie welke 
in ieder gewenste RAL kleur “custom made” gemaakt kan 
worden met keuze uit drie verschillende afwerkingen.

De populaire bottom freezer is indentiek aan de GE  
(General Electric) GFCE serie en levert mabe tevens met 
licentie van GE onder het luxemerk iomabe.  
De bottomfreezer is momenteel leverbaar in twee  
uitvoeringen in volledig inox of uitvoering met inox deuren 
en grijze kast beide uitvoeringen zijn zowel geschikt voor 
vrijstaand als inbouw.
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Top Freezer TM20 serie
De USA style TopFreezer heeft een breedte van 76cm met 
maar liefst 566 liter inhoud. De TopFreezer is momenteel 
leverbaar in twee uitvoeringen, wit of met inox deuren 
beide uitvoeringen zijn zowel geschikt voor vrijstaand als 
inbouw.

 » Pagina   44-45
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Quick Guide ivm bekledingscodes (achterste gedeelte van het typenummer)

Inbouw bekleding: verhoogde deuren tot boven de scharnieren, plint,  
rechte hoeken en lange inox (rvs) buisgrepen.

overzicht uitvoeringen (bekledingcodes)

3.

30 uitvoering in inox (rvs)

3R uitvoering in kleur rood RAL 3003

3B uitvoering in kleur zwart RAL 9005

3W uitvoering in kleur wit RAL 9010

Volledig bekleed: deuren, zijkanten, plint, top (boven de deuren)  
rechte hoeken en lange inox (rvs) buisgrepen.

6.

60 uitvoering in inox (rvs)

6R uitvoering in kleur rood RAL 3003

6B uitvoering in kleur zwart RAL 9005

6W uitvoering in kleur wit RAL 9010

6RAL uitvoering in RAL kleur naar keuze

3RAL uitvoering in RAL kleur naar keuze

3E uitvoering in inox (rvs) (ELEGANCE, dispenser volledig in inox)

6E uitvoering in inox (rvs) (ELEGANCE, dispenser volledig in inox)

Volledig bekleed: verhoogde deuren tot boven de scharnieren , zijkanten,  
plint, top (achter de deuren), rechte hoeken en lange inox (rvs) buisgrepen.

8.

80 uitvoering in inox (rvs)

8R uitvoering in kleur rood RAL 3003

8B uitvoering in kleur zwart RAL 9005

8W uitvoering in kleur wit RAL 9010

8RAL uitvoering in RAL kleur naar keuze

Inbouw bekleding: decorlijst voor inschuif van eigen panelen, deuren  
tot boven de scharnieren, rechte hoeken en lange platte greeplijsten.

KB.

200 uitvoering met panelen van spiegels 

GB uitvoering met panelen van zwart gelakt glas

GW uitvoering met panelen van wit gelakt glas

Volledig bekleed: deuren, zijkanten, plint, top (boven de deuren)  
afgeronde hoeken, gebombeerde deuren en lange inox (rvs) buisgrepen.

7.

7E uitvoering in inox (rvs) (ELEGANCE, dispenser en minibar volledig in inox)

Volledig bekleed: deuren, zijkanten, dispenser, plint en top (boven de deuren),  
rechte hoeken. Hand gespoten in RAL kleur naar keuze in mat, zijdeglans of 
hoogglans. Keuze uit 3 afwerkingen.

CUS

CUS0 uitvoering met chrome/alu buisgrepen met sierknop en chrome details dispenser

CUS3 uitvoering met inox (rvs) buisgrepen en inox (rvs) details dispenser
CUS2 uitvoering met messing buisgrepen met sierknop en messing details dispenser

Volledig in inox (rvs): deuren, zijkanten, plint*, top (boven de deuren)  
afgeronde hoeken. (handgrepen afhankelijk van model)

SSF

* BottomFreezer uitgezonderd



De No Frost geventileerde koeling 
garandeert homogene temperaturen voor een 
betere bewaring van uw voedsel en een  
efficiënter invriezen. De FrostGuard technologie 
beheert bovendien de automatische ontdooiing 
op een intelligente wijze. Dankzij precieze  
berekeningen (o.a. o.b.v. vriezerdeur  
openingen, compressor draaitijden, ..) ontdooit 
uw koelkast enkel wanneer het nodig is, door 
rekening te houden met uw gebruik van de 
vriezer. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de 
diepgevroren voedingswaren gedeeltelijk zou-
den ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net 
voor de ontdooing extra te koelen tot zelfs -30º 
(pre-chill) en de hele ontdooicyclus heel kort 
te houden, waardoor de kans op vriesbrand 
aanzienlijk vermindert. Zo kunnen dankzij deze 
technologie de voedingswaren langer en beter 
bewaard blijven en moet er niet meer handma-
tig ontdooit worden.

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te  
bewaren, behouden deze technologieën een 
uniforme en precieze temperatuur in elk van 
de beide compartimenten van de koelkast. Dit 
gebeurt door middel van gevoelige elektronische 
sensoren, een luchttunnel over verschillende  
niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest 
geavanceerde elektronica. Dit verbetert  
aanzienlijk de kwaliteit en de duurtijd van de  
bewaring van uw voedsel. De elektronische  
bediening laat een onafhankelijke controle toe 
van de koelkast- en de vriezertemperaturen, 
waardoor de temperatuursverschillen minder 
groot zijn en u voedingswaren langer en verser 
zullen bewaren. Wanneer u de deur van uw 
koelkast of vriezer sluit, zal deze slechts enkele 
minuten nodig hebben om zijn ingestelde  
temperaturen terug te vinden (3°C en –18°C). 
Dankzij de snelheid van het invriezen, die bijzon-
der snel is, zal uw voedsel tot de kern invriezen: 
een kip van 1.5kg zal in de massa ingevroren 
worden in minder dan 2 uur en zal niet van 
smaak of structuur veranderen na het ontdooien.

Dankzij verbeterde eigenschappen, zoals de 
elektronische sensoren en FrostGuard, beheren 
de koelkasten hun energieverbruik steeds beter. 
Zo besparen ze veel energie in vergelijking met 
toestellen van de vorige generaties. Dankzij 
deze technologie, zijn de huidige amerikaanse 
koelkasten bijzonder presterend in hun  
energieklasse, zonder in te boeten aan kwaliteit 
om te koelen, te bewaren en in te vriezen. De 
gehele collectie valt in de zuinige A+ klasse.

No Frost met FrostGuard technologie 

EnergySmart

ClimateKeeper & ClimateGuard technologie  

Iomabe biedt werkelijk het meest uitgebreide 
aanbod aan Amerikaanse koelkasten, dankzij 
de ruime keuze aan basistoestellen,  
afwerkingen, kleuren en materialen. 
3 uitvoeringen: 
Side by Side, Bottom Freezer en Top Freezer.
Afwerkingen
Wit, zwart, hoogglans of ledermotief, spiegels, 
zwart of wit gelakt glas of roestvrij staal, alle  
gebruikte materialen zijn van uitzonderlijke 
kwaliteit en afwerking tot zelfs naar wens 
gekleurde toestellen.

Uitgebreid assortiment en afwerkingen

Garantie

G A
R A N T I E

K

O
E L C I R C U
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algemene kenmerken

De toestellen in deze 
catalogus hebben een 
garantie van 5 jaar op 
de onderdelen van het 
hermetisch gesloten 
koelcircuit. De garantie is
2 jaar op herstellingen (onderdelen, werkuren 
en voorrijkosten) die te wijten zijn aan gebreken 
van het product. De garantie wordt verzorgd 
door American Appliances B.V. voor de 
volledige garantievooraarden verwijzen wij u 
naar onze website www.am-ap.eu
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Specifieke compartimenten, met regelbare 
vochtigheid of regelbare temperatuur is elk type 
product optimaal te bewaren. Daarnaast zorgt de 
homogene temperatuur in de rest van uw koelkast 
voor een gemakkelijke stockage zonder  
plaatsbeperking. 
De SweetSpot, is een apart vak in het vriesvak 
van de meeste modellen. Deze zorgt voor een 
optimale bewaring van uw roomijs.
Ruime uitschuifbare laden, van dezelfde diepte 
als de koelkast, bieden veel plaats en zijn  
makkelijk schoon te maken.
IJsverdeler, voorziet U van water, ijs en  
gemalen ijs, tevens is deze extra hoog zodat u 
gemakkelijk een grote karaf kan plaatsen
NeverClean condensor, met de opgerolde  
zelfreinigende condensor moet u aanzienlijk 
minder vaak uw koelkast uit zijn nis rollen om de 
condensor af te stoffen. Zo behoudt uw  
koelkast zijn energie-efficiëntie gedurende een 
lange periode. Om de 2 jaar reinigen volstaat 
i.p.v. om de ca 4 maanden.
Hoogte regelbare voetjes, hiemee kan de  
Amerikaanse koelkast perfect opgesteld worden 
op nagenoeg elke vloer, uw iomabe koelkast 
biedt u tevens een regelsysteem voor de deuren 
waardoor u deze perfect kunt uitlijnen.
Wieltjes, de Amerikaanse koelkasten staan op 
wieltjes waardoor ze zonder moeite verplaatst 
kunnen worden.
Minibar, bepaalde modellen beschikken over 
een bardeur aan de koelkast-zijde. Hiermee  
bereikt u uw gekoelde dranken zonder het  
koelkast compartiment op te warmen en zonder 
het energie verbruik te verhogen dankzij de  
uitgekiende luchtcirculatie van de koelkasten.
Hoge LightTouch dispenser, voor de uitgifte van 
water en ijs waar gemakkelijk een hoge karaf 
onder geplaatst kan worden.
Deuralarm, de koelkasten zijn voorzien van een 
deuralarm welke een alarmtoon geeft wanneer de 
deur te lang openstaat.
Waterfilter, het interne GE Smartwater  
waterfilter is geplaatst in de binnenzijde van 
de koelkast zodat u deze zeer eenvoudig kunt 
vervangen zonder dat de koelkast verplaatst hoeft 
te worden.

Een groter gebruiksgemak

EnergySmart

De binnenkuipen, zijn gemaakt van speciaal 
kunststof. Ze zijn anti-geur, bewerkt tegen  
vergeling en speciaal gecoat om het  
schoonmaken te vergemakkelijken.
Buitenmantel, is gemaakt van staal dit voor  
stabiliteit en een langere levensduur. 
Lexan laden, zijn een toonbeeld van  
duurzaamheid, uiterst bestand tegen krassen en 
breken. 
Metalen rekjes en manden, bestaan in het  
vriesgedeelte uit metalen rasters, wat zorgt voor 
een optimale koude doorstroming. 
ClearLook deurvakken, van stevig ABS / Lexan 
zijn een toonbeeld van duurzaamheid, uiterst 
bestand tegen krassen en breken. De deurvakken 
zijn aan de voorzijde doorzichtig zodat de  
producten goed zichtbaar zijn. 
De draagplateaus, in het koelgedeelte zijn van 
degelijk en stevig veiligheidsglas. 
Deursluitingen, zijn in soepel, magnetisch  
rubber om een hermetische afsluiting te  
garanderen gedurende een lange tijd.
Inverter compressoren, van professionele  
kwaliteit werden geselecteerd vanwege hun be-
trouwbaarheid en hoog rendement. 
Het elektrisch circuit, is volledig geïntegreerd en 
afgesloten, om een optimale veiligheid en  
betrouwbaarheid van uw koelkast te waarborgen.
LED binnenverlichting, de meeste modellen zijn 
voorzien van LED verlichting, op diverse niveaus 
zijn lichtpunten geplaatst zodat u overal een  
heldere en goede verlichting heeft, de LED  
verlichting is volledig in de wanden geïntegreerd 
zodat er tevens geen verlies aan ruimte is. 

Een erkende duurzaamheid

algemene kenmerken
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ClimateGuard Technology
Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, behouden deze technologieën 
een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de 
koelkast. Dit gebeurt door middel van gevoelige elektronische sensoren, een luchttun-
nel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde 
elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de duurtijd van de bewaring van 
uw voedsel.

ORG S2 DFF WW (met dispenser)

No-Frost met Frostguard Technology
Nooit meer handmatig uw diepries ontdooien door het FrostGuard automatisch 
ontdooisysteem. De FrostGuard technologie beheert de automatische ontdooiing op 
een intelligente wijze. Dankzij precieze berekeningen ontdooit uw koelkast enkel  
wanneer het nodig is. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de diepgevroren  
voedingswaren gedeeltelijk zouden ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net  
voor de ontdooing extra te koelen (Pre-Chill) tot zelfs minus 30º. 
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binnenzijde van de global serie
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Hoge lightTouch dispenser *
met LED en kinderslot
Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. 
Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na 
een lichte aanraking. Voorzien van LED 
verlichting en kinderslot.

Vriezerladen en draagplateaus
Uitschuifbare vriezerladen en 
uitschuifbare glazen draagplateaus.

IJsmachine & SweetSpot **
Ruime bak voor ijsblokjes, die  
automatisch worden aangemaakt.  
Boven de ijslade is de SweetSpot een 
specifiek compartiment om roomijs  
optimaal te bewaren. Optioneel bij  
modellen zonder dispenser (OKG serie).

 2

 1

Compartiment voor
zuivelproducten
Behoud een ideale temperatuur voor 
zuivelproducten. Vermijdt dat de boter te 
hard zou worden.

Interne waterfiter  
GE SmartWater
Deze geïntegreerde waterfilter zuivert het 
water en het ijs door de aanwezigheid in 
het water van oa chloor 
(geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, 
etc, sterk te verminderen.

Verplaatsbare ClearLook  
deurvakken
Deurvakken met grote inhoud, in  
doorzichtig, stevig Lexan. Uithaalbaar en 
verplaatsbaar voor makkelijk onderhoud 
en indeling naar uw wensen.

Uitschuifbare, morsvrije glazen 
draagplateaus
In veiligheidsglas. Vereenvoudigt het 
vullen, leeghalen en reinigen.

 3

Groente- en fruitlade met  
regelbare vochtigheid
Lade van dezelfde diepte als het toestel. 
Door de regelbare vochtigheid kunnen 
fruit en groenten langer vers blijven.

 4
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functies global serie

OKG S2 DBF WW / ORG S2 DBF WW (zonder dispenser)
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*   niet op modellen zonder dispenser 
** optioneel voor modellen zonder dispenser



Global serie, rechte hoeken
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* nieuw: ook verkrijgbaar met messing of chromen buisgrepen (meer info pag 47)

OKG S2 DBF 60 (ORGS2DBF60**)
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1805x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken
•	Optioneel: electronische ijsmachine

OKG S2 DBF 6W *
(ORGS2DBF6W**)
Wit (RAL 9010)

OKG S2 DBF 6R* (ORGS2DBF6R**)
Volledig in kleur rood (RAL 3003)

•	hxbxd*: 1805x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig in kleur
•	Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken
•	Optioneel: electronische ijsmachine

OKG S2 DBF 80 (ORGS2DBF80**) 
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1794x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken
•	Optioneel: electronische ijsmachine

OKG S2 DBF 30 (ORGS2DBF30**)
Front INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur) 

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in inox
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken
•	Optioneel: electronische ijsmachine
•	Optioneel: RVS inbouwkit voor inbouw  

vlak met de wand zie pagina 46

OKG S2 DBF 6RAL*
(ORGS2DBF6RAL**)
RAL kleur naar keuzeOKG S2 DBF 6B* (ORGS2DBF6B**)

Volledig in kleur zwart (RAL 9005)

•	hxbxd*: 1805x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig in kleur
•	Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken
•	Optioneel: electronische ijsmachine

666 lt657 lt
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Global serie, afgeronde hoeken

•	hxbxd*: 1766x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Witte high gloss deuren
•	Witte kast met ledermotief
•	Witte handgrepen
•	Afgeronde hoeken
•	Optioneel: electronische ijsmachine

OKG S2 DBF WW (ORGS2DBFWW**)
WIT

OKG S2 DBF SS (ORGS2DBFSS**) 
Deuren INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1766x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren inox
•	Grijze kast met ledermotief
•	Inox handgrepen
•	Afgeronde hoeken
•	Optioneel: electronische ijsmachine

Optioneel:
Lange inox (rvs) buisgrepen 

•	Lange inox (rvs) buisgrepen
•	Voor OKGS2DBFSS / WW 

Interne icemaker optioneel (info pag. 47)

Afmetingen in (mm)       
OKGS2DBF  / ORGS2DBF 

uitvoering
80

uitvoering
30

uitvoering
60/6B

6R/6RAL

uitvoering
SS-WW

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1794 1754 1805 1754

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt 1766 nvt 1766

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt 1794 nvt nvt

4.   Diepte kast zonder deur 607 607 607 607

5.   Diepte zonder handgreep 679 679 679 679

6.   Diepte incl. handgreep 720 720 720 720

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open 1157 1157 1157 1157

8.   Breedte 916 910 916 909

9.   Breedte opening deur (R) 453 453 453 453

10. Breedte opening deur (L) 324 324 324 324

Afmetingen Nis

A.   Breedte Nis 922 918 922 915

B.   Diepte Nis 632 632 632 632

C.   Hoogte Nis 1820 1780 1825 1780

1
2

3

4

1
2

3

8

C

65

7B

A

Nis

910

afmetingen

functie en binnenzijde: zie pagina 8-9                    opties: zie pagina 47                    technische specificaties: zie pagina 48

** Typenummer zal in de loop van 2015 worden gewijzigd van OKGS2DBF.. naar ORGS2DBF.. uitvoeringen en specificaties identiek 
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ORG S2 DFF 6R *
Volledig in kleur rood (RAL 3003)

ORG S2 DFF 6B *
Volledig in kleur zwart (RAL 9005)

•	hxbxd*: 1805x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig in kleur
•	Deuren, zijkanten, top en plint zwart
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

ORG S2 DFF 6W *
Volledig in kleur wit (RAL 9010)

•	hxbxd*: 1805x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig in kleur
•	Deuren, zijkanten, top en plint wit
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

ORG S2 DFF 80
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1794x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

ORG S2 DFF 30
Front INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur) 

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren inox tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

•	Optioneel voor model ORGS2DFF30
•	Inox (rvs) Inbouwkit voor het  

inbouwen van de koelkast zodat  
de deuren vlak met de wand zijn.

•	5-delige RVS inbouwkit
•	* Incl. bevestigingsmateriaal

BIK-CE24  inbouwkit
Voor vlakke wand montage

info & maatvoering zie pagina 46

* nieuw: ook verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 47)

ORG S2 DFF 6RAL*
RAL kleur naar keuze

666 lt643 lt



Afmetingen in (mm)       
ORGS2DFF                

uitvoering
80

uitvoering
30

uitvoering
6B-6W
6R-6RAL

uitvoering
 SS

uitvoering
SSF 

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1794 1754 1805 1754 1805

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt 1766 nvt 1766 nvt

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt 1794 nvt nvt nvt

4.   Diepte kast zonder deur 607 607 607 607 607

5.   Diepte zonder handgreep 679 679 679 679 679

6.   Diepte incl. handgreep 720 720 720 720 720

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open 1157 1157 1157 1157 1157

8.   Breedte 916 910 916 909 916

9.   Breedte opening deur (R) 453 453 453 453 453

10. Breedte opening deur (L) 324 324 324 324 324

Afmetingen Nis

A.   Breedte Nis 922 918 922 915 922

B.   Diepte Nis 632 632 632 632 632

C.   Hoogte Nis 1820 1780 1825 1780 1825

1
2

3

4

1
2

3

8

C

65

7B

A

Nis

910

ORG S2 DFF SS
Deuren INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1766x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren inox
•	Grijze kast met ledermotief
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Inox handgrepen
•	Afgeronde hoeken

ORG S2 DFF SSF
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1805x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Inox handgrepen
•	Afgeronde hoeken

Optioneel:
Lange inox (rvs) buisgrepen 

•	Lange inox (rvs) buisgrepen
•	Geschikt voor alle modellen 

uit de Global serie 
 

13

ORG S2 DFF 6R *
Volledig in kleur rood (RAL 3003)

afmetingen

Global serie, afgeronde hoeken

functie en binnenzijde: zie pagina 8-9                    opties: zie pagina 47                    technische specificaties: zie pagina 48



de luxe  
“K” serie

www.iomabe.eu



Partner
Appliances



ClimateGuard Technology
Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, behouden deze technologieën 
een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de 
koelkast. Dit gebeurt door middel van gevoelige elektronische sensoren, een luchttun-
nel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde 
elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de duurtijd van de bewaring van 
uw voedsel.

No-Frost met Frostguard Technology
Nooit meer handmatig uw diepries ontdooien door het FrostGuard automatisch 
ontdooisysteem. De FrostGuard technologie beheert de automatische ontdooiing op 
een intelligente wijze. Dankzij precieze berekeningen ontdooit uw koelkast enkel  
wanneer het nodig is. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de diepgevroren  
voedingswaren gedeeltelijk zouden ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net  
voor de ontdooing extra te koelen (Pre-Chill) tot zelfs minus 30º.  
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binnenzijde van de luxe“K”serie
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ORE24CGFSS



LED verlichting
Op diverse niveaus zijn lichtpunten  
geplaatst voor een heldere en goede 
verlichting. De LED verlichting is volledig 
in de wanden geïntegreerd waardoor er 
geen binnenruimte verloren gaat. 

Afgesloten lade voor vlees  
en vis
Koude lade (ca 0 °C,) speciaal voor het 
langer vers bewaren van uw vlees of vis 
producten.

Hoge lightTouch dispenser 
met LED en kinderslot
Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. 
Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na 
een lichte aanraking. Voorzien van LED 
verlichting en kinderslot.

Uitschuifbare, vriezermandenen 
draagplateaus
Uittrekbare vriezermanden en  
draagplateaus.

IJsmachine & SweetSpot 
Ruime bak voor ijsblokjes, die  
automatisch worden aangemaakt.  
Boven de ijslade is de SweetSpot een 
specifiek compartiment om roomijs  
optimaal te bewaren.

 2

 1

666 lt666 lt

Compartiment voor
zuivelproducten
Behoud een ideale temperatuur voor 
deze producten. Vermijdt dat de boter te 
hard zou worden.

Interne waterfiter  
GE SmartWater
Deze geïntegreerde waterfilter zuivert het 
water en het ijs door de aanwezigheid in 
het water van oa chloor 
(geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, 
etc, sterk te verminderen.

Verplaatsbare ClearLook  
deurvakken
Deurvakken met grote inhoud, in  
doorzichtig, stevig Lexan. Uithaalbaar en 
verplaatsbaar voor makkelijk onderhoud 
en indeling naar uw wensen.

Uitschuifbare, morsvrije glazen 
draagplateaus
Gemaakt van veiligheidsglas. Vereenvou-
digt het vullen, leeghalen en reinigen.

 3

Groente- en fruitlade met  
regelbare vochtigheid
Lade van dezelfde diepte als het toestel. 
Door de regelbare vochtigheid kunnen 
fruit en groenten langer vers blijven.

 4
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 9
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functies luxe “K”serie
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RCE24KHFWW



RCE 24 KHF 30
Front INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1794x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Minibar (zilvergrijs)
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

de luxe “K” serie, met minibar

18

RCE 24 KHF 80
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Minibar (zilvergrijs)
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken
•	Optioneel: RVS inbouwkit voor inbouw  

vlak met de wand zie pagina 46

•	hxbxd*: 1766x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Witte effen high gloss deuren
•	Witte kast met ledermotief
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Minibar
•	Lange inox buisgrepen
•	Afgeronde hoeken

RCE 24 KHF WW
WIT

RCE 24 KHF SS
Deuren INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1766x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren inox
•	Grijze kast met ledermotief
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Minibar (zilvergrijs)
•	Lange inox buisgrepen
•	Afgeronde hoeken

RCE 24 KHF SSF
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1810x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Minibar (zilvergrijs)
•	Lange inox buisgrepen
•	Afgeronde hoeken

RCE 24 KHF 60
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1810x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Minibar (zilvergrijs)
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken



Afmetingen in (mm)         Model
 

 
                                 Uitvoering 

RCE24KHF 
60-SSF

RCE24KHF
80

RCE24KHF
30

RCE24KHF  
WW-SS

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1810 1794 1754 1754

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt nvt 1766 1766

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt 1794 1794 nvt

4.   Diepte kast zonder deur 607 607 607 607

5.   Diepte zonder handgreep 679 679 679 679

6.   Diepte incl. handgreep 720 720 720 720

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open 1158 1158 1158 1158

8.   Breedte 916 916 909 909

9.   Breedte opening deur (R) 453 453 453 453

10. Breedte opening deur (L) 324 324 324 324

Afmetingen Nis

A.   Breedte Nis 922 922 915 915

B.   Diepte Nis 632 632 632 632

C.   Hoogte Nis 1830 1820 1780 1780
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C

65

7B

A

Nis

910

Afmetingen

19

functie en binnenzijde: zie pagina 16-17                opties: zie pagina 47                    technische specificaties: zie pagina 48



ORE 24 CGF 80
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1794x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

de luxe “K” serie, rechte hoeken, vrijstaand

20

ORE 24 CGF 8B *
Volledig in kleur zwart (RAL 9005)

•	hxbxd*: 1794x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig in kleur zwart RAL 9005
•	Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

ORE 24 CGF 8W *
Volledig in kleur wit (RAL 9010)

•	hxbxd*: 1794x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig in kleur wit RAL 9010
•	Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

ORE 24 CGF 60
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1810x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

* nieuw: ook verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 47)

ORE 24 CGF 8R *
Volledig in kleur rood (RAL 3003)

•	hxbxd*: 1794x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig in kleur rood RAL 3003
•	Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

ORE 24 CGF 8RAL
In RAL kleur naar keuze

•	hxbxd*: 1794x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig in kleur RAL kleur naar keuze
•	Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken



de luxe “K” serie, afgeronde hoeken, vrijstaand

Afmetingen in (mm)         Model
 

 
                                 Uitvoering 

ORE24CGF 
60/SSF

ORE24CGF
80/8B/8W
8R / 8RAL

ORE24CGF  
WW-SS

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1810 1794 1754

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt nvt 1766

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt 1794 nvt

4.   Diepte kast zonder deur 607 607 607

5.   Diepte zonder handgreep 679 679 679

6.   Diepte incl. handgreep 720 720 720

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open 1158 1158 1158

8.   Breedte 916 916 909

9.   Breedte opening deur (R) 453 453 453

10. Breedte opening deur (L) 324 324 324

Afmetingen Nis

A.   Breedte Nis 922 922 915

B.   Diepte Nis 632 632 632

C.   Hoogte Nis 1830 1820 1780

1
2

3

4

1
2

3

8

C

65

7B

A

Nis

910

Afmetingen
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•	hxbxd*: 1766x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Witte effen high gloss deuren
•	Witte kast met ledermotief
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Afgeronde hoeken

ORE 24 CGF WW
WIT

ORE 24 CGF SS
Deuren INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1766x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren inox
•	Grijze kast met ledermotief
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Afgeronde hoeken

ORE 24 CGF SSF
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1810x916x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Afgeronde hoeken

ORE 24 CGF 8B *
Volledig in kleur zwart (RAL 9005)

functie en binnenzijde: zie pagina 16-17                opties: zie pagina 47                   technische specificaties: zie pagina 48



de luxe “K” serie, rechte hoeken, inbouw

ORE 24 CGF 30
Front INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in inox
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

ORE 24 CGF 3R *
Front in kleur rood (RAL 3003)

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in kleur 
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

22

ORE 24 CGF 3B *
Front in kleur zwart (RAL 9005)

ORE 24 CGF 3W *
Front in kleur wit (RAL 9010)

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in kleur 
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in kleur 
•	Verzonken water- en ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

* nieuw: ook verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 47)

ORE 24 CGF 3RAL*
Front in RAL kleur 

naar keuze



Afmetingen in (mm)         Model
 

 
                                 Uitvoering

ORE24CGF  
30/3W-B-R-RAL

Vlakke inbouw 
 i.c.m. BIK-CE24

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1754 -

2.   Hoogte tot boven scharnier 1766 -

3.   Hoogte tot bovenkant deur 1794 -

4.   Diepte kast zonder deur 607 -

5.   Diepte zonder handgreep 679 -

6.   Diepte incl. handgreep 720 -

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open 1158 -

8.   Breedte 909 -

9.   Breedte opening deur (R) 453 -

10. Breedte opening deur (L) 324 -

Afmetingen Nis -

A.   Breedte Nis 915 1000

B.   Diepte Nis 632 710

C.   Hoogte Nis 1780 1835

1
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A

Nis

910
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optioneel: inbouwkit voor vlakke montage met de wand 

afmetingen

Inox (rvs) Inbouwkit voor het inbouwen 
van de koelkast zodat de deuren vlak 
met de wand zijn.
* 5-delige RVS inbouwkit
* Incl. bevestigingsmateriaal

meer info zie pagina 46 

BIK-CE24- INOX inbouwkit
Voor vlakke montage

Afmetingen te bouwen nis
in combinatie met inbouwkit

afmetingen in mm

C

B

A

Nis

 710 

 1000

1835 

functie en binnenzijde: zie pagina 16-17                opties: zie pagina 47                   technische specificaties: zie pagina 48



de luxe  
“K” serie
glass line

www.iomabe.eu



Partner
Appliances



ORE 24 CGF KB 200
decorlijst met spiegels

•	hxbxd*: 1792x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Front met spiegels
•	Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
•	Platte greeplijsten over gehele lengte
•	Rechte hoeken
•	Inhoud 666L (bruto)

ORE 24 CGF KB
decorlijst zonder panelen

ORE 24 GF KB GB
decorlijst met zwart glas

•	hxbxd*: 1792x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Front met zwart gelakt glas
•	Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
•	Platte greeplijsten over gehele lengte
•	Rechte hoeken
•	Inhoud 666L (bruto)

ORE 24 CGF KB GW
decorlijst met wit glas

•	hxbxd*: 1792x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Front met wit gelakt glas
•	Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
•	Platte greeplijsten over gehele lengte
•	Rechte hoeken
•	Inhoud 666L (bruto)

•	hxbxd*: 1792x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Zonder panelen voor inschuif van 

gepersonaliseerde panelen.
•	Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
•	Platte greeplijsten over gehele lengte
•	Rechte hoeken
•	Inhoud 666L (bruto)

de luxe “K” Serie, inbouw, met decorlijsten

26



Afmetingen in (mm)            Model
                                     Uitvoering

ORE24CGF KB
KB-200-GB-GW

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1754

2.   Hoogte tot boven scharnier 1766

3.   Hoogte tot bovenkant deur 1792

4.   Diepte kast zonder deur 607

5.   Diepte zonder handgreep 679

6.   Diepte incl. handgreep 720

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open 1158

8.   Breedte 909

9.   Breedte opening deur (R) 453

10. Breedte opening deur (L) 324

Afmetingen Nis

A.   Breedte Nis 915

B.   Diepte Nis 632

C.   Hoogte Nis 1780
E

D

F

- Dikte panelen maximaal 6 mm
- Gewicht van de panelen max. 17 kg koelkast en 13 kg vriezerdeur. 

Afmeting Custom panelen ORE24CGFKB

Afmeting in mm Hoogte Breedte

D.   Paneel 454 367

E.   Paneel 854 367

F.   Paneel 1708 494

afmetingen

1
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C
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Nis

910
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A

Nis

910
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www.iomabe.eu

exclusieve  
“V” serie



Partner
Appliances



ClimateKeeper Technology
Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, behouden deze technologieën 
een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de 
koelkast. Dit gebeurt door middel van gevoelige elektronische sensoren, een luchttun-
nel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde 
elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de duurtijd van de bewaring van 
uw voedsel.

No-Frost met Frostguard Technology
Nooit meer handmatig uw diepries ontdooien door het FrostGuard automatisch 
ontdooisysteem. De FrostGuard technologie beheert de automatische ontdooiing op 
een intelligente wijze. Dankzij precieze berekeningen ontdooit uw koelkast enkel  
wanneer het nodig is. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de diepgevroren  
voedingswaren gedeeltelijk zouden ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net  
voor de ontdooing extra te koelen (Pre-Chill) tot zelfs minus 30º  

666 lt666 lt
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binnenzijde van de exclusieve “V”serie

RCE24VGFSS - ORE24VGFSS

30



LED verlichting
Op diverse niveaus zijn lichtpunten  
geplaatst zodat er over een heldere en 
goede verlichting is. De LED verlichting 
is volledig in de wanden geïntegreerd 
waardoor er geen binnenruimte verloren 
gaat. 

CustomCool 
Geklimatiseerde lade voor optimale  
flexibiliteit: snel koelen, hygiënisch
ontdooien of aangepaste temperatuur  
(0 °C, 2 °C of 6 °C). U kiest.

Hoge lightTouch dispenser 
met LED en kinderslot
Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. 
Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na 
een lichte aanraking. Voorzien van LED 
verlichting en kinderslot.

TurboCool 
Voor een snelle koeling van de koelkast 
wanneer er warme artikelen in zijn  
geplaatst of de deur vaak is geopend.

QuickIce 
Maakt tot wel 50% sneller ijs dan bij de 
normale instellingen. Ideaal wanneer u 
gasten verwacht.

PreciseFill 
Precies de door u gevraagde hoeveelheid 
fris, gezuiverd water. Eenvoudig,  
programmeerbaar, ideaal voor de 
bereiding van uw favoriete recepten of 
sportdranken.

Slide ‘n Store vriezermanden
Geheel uittrekbare vriezermanden op 
stalen gelagerde glijders voor  
gemakkelijk vullen en leeghalen.

QuickSpace draagplateau
Schuift eenvoudig naar achter om ruimte 
te maken voor hoge artikelen.

Ultraflow
Extra snelle uitgifte van gezuiverd water 
de Ultraflow100  is de snelste verdeler met 
bijna 3 liter per minuut gezuiverd water.

Delicatessenlade
Lade met aangepaste temperatuur om 
uw kaas en vleeswaren langer vers te 
houden.

IJsmachine & SweetSpot
Ruime bak voor ijsblokjes, die  
automatisch worden aangemaakt.  
Boven de ijslade is de SweetSpot een 
specifiek compartiment om roomijs  
optimaal te bewaren.

 2

 1

Compartiment voor
zuivelproducten
Behoud een ideale temperatuur voor 
deze producten. Vermijdt dat de boter te 
hard zou worden.

Interne waterfiter  
GE SmartWater
Deze geïntegreerde waterfilter zuivert het 
water en het ijs door de aanwezigheid in 
het water van oa chloor 
(geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, 
etc, sterk te verminderen.

Verplaatsbare ClearLook  
deurvakken
Deurvakken met grote inhoud, in  
doorzichtig, stevig Lexan. Uithaalbaar en 
verplaatsbaar voor makkelijk onderhoud 
en indeling naar uw wensen.

Uitschuifbare, morsvrije glazen 
draagplateaus
In veiligheidsglas. Vereenvoudigt het 
vullen, leeghalen en reinigen.

 3

Groente- en fruitlade met  
regelbare vochtigheid
Lade van dezelfde diepte als het toestel. 
Door de regelbare vochtigheid kunnen 
fruit en groenten langer vers blijven.

 4
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functies exclusieve “V”serie

RCE24VGFSS - ORE24VGFSS
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RCE 24 VGF SS 6E
Full INOX (Elegance)

RCE 24 VGF CUS
In RAl kleur naar wens

keuze uit mat, zijdeglans of hoogglans
3 afwerkingen (chroom, messing, inox)

•	Model RCE24VGFCUS0
•	Chroom afwerking
•	Aluminium grepen
•	Greephouders in chroom
•	Details verdeler in chroom
•	 In RAL kleur naar wens

•	Model RCE24VGFCUS3
•	 Inox afwerking
•	 Inox grepen
•	Greephouders in inox
•	Details verdeler in inox
•	 In RAL kleur naar wens

•	Model RCE24VGFCUS2
•	Messing afwerking
•	Messing grepen
•	Greephouders in messing
•	Details verdeler in messing
•	 In RAL kleur naar wens

•	hxbxd*: 1810x917x620mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren, top, zijkanten en plint inox
•	Lange inox buisgrepen
•	IJsdispenser in inox 
•	Rechte hoeken

•	hxbxd*: 1810x917x620mm 
*(diepte zonder deur)

•	Geschikt voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
•	Keuze uit 3 grepen (messing-chrome-inox)
•	IJsdispenser in kleur
•	Rechte hoeken

De exclusieve “V” serie, rechte hoeken, vrijstaand

32

RCE 24 VGF 80
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1810x917x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

RCE 24 VGF 8B *
Volledig in kleur zwart (RAL 9005)

•	hxbxd*: 1794x917x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig in kleur
•	Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

RCE24VGF 8R *
Rood (RAL 3003)

RCE24VGF 8W *
Wit (RAL 9010)

* nieuw: ook verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 47)

RCE24VGF 8 RAL*
RAL kleur naar keuze



RCE 24 VGF SS
Deuren INOX (rvs)

Afmetingen

(Afmetingen in mm)            Model 
                                    Uitvoering

RCE24VGF 
6E/CUS/SSF

RCE24VGF
80/8B/8W 

8R/8RAL

RCE24VGF 
SS

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1810 1794 1754

2.   Hoogte tot boven scharnier nvt nvt 1766

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt 1794 nvt

4.   Diepte kast zonder deur 620 607 607

5.   Diepte zonder handgreep 692 679 679

6.   Diepte incl. handgreep 733 720 720

7.   Diepte met deur 90° open 1170 1157 1157

8.   Breedte 917 917 909

9.   Breedte opening deur (R) 453 453 453

10. Breedte opening deur (L) 324 324 324

Afmetingen Nis

A.   Breedte Nis 923 923 915

B.   Diepte Nis 632 632 632

C.   Hoogte Nis 1830 1820 1780

•	hxbxd*: 1766x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren inox
•	Grijze kast met ledermotief
•	Lange inox buisgrepen
•	Afgeronde hoeken

De exclusieve “V” serie, afgeronde hoeken, vrijstaand

1
2

3

4

1
2

3

8

C

65

7B

A

Nis

910

33

RCE 24 VGF SSF
Full INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1810x917x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Volledig inox
•	Deuren, zijkanten, top en plint inox
•	Lange inox buisgrepen
•	Afgeronde hoeken

functie en binnenzijde: zie pagina 30-31                 opties: zie pagina 47                    technische specificaties: zie pagina 49



exclusieve “V” serie, inbouw

RCE 24 VGF 30
Front INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in inox
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

RCE 24 VGF 3R *
Front in kleur rood (RAL 3003)

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in kleur 
•	Verzonken ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

RCE 24 VGF 3B *
Front n kleur zwart (RAL 9005)

RCE 24 VGF 3W *
Front in kleur wit (RAL 9010)

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in kleur 
•	Verzonken ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in kleur 
•	Verzonken ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken

* nieuw: ook verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 47)

RCE 24 VGF  SS 3E 
Front INOX (Elegance)

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven de scharnieren
•	Deuren en plint in inox
•	Lange inox buisgrepen
•	Elegance: inox ijsverdeler
•	Rechte hoeken

34

RCE24VGF 3 RAL*
Front in RAL kleur naar keuze

•	hxbxd*: 1794x909x607mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren tot boven scharnieren
•	Deuren en plint in RAL kleur naar keuze 
•	Verzonken ijsdispenser
•	Lange inox buisgrepen
•	Rechte hoeken



Afmetingen in (mm)         Model
 

 
                                 Uitvoering

ORE24CGF  
30/3W-B-R

Vlakke inbouw 
i.c.m. BIK-CE24

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1754 -

2.   Hoogte tot boven scharnier 1766 -

3.   Hoogte tot bovenkant deur 1794 -

4.   Diepte kast zonder deur 607 -

5.   Diepte zonder handgreep 679 -

6.   Diepte incl. handgreep 720 -

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open 1158 -

8.   Breedte 909 -

9.   Breedte opening deur (R) 453 -

10. Breedte opening deur (L) 324 -

Afmetingen Nis -

A.   Breedte Nis 915 1000

B.   Diepte Nis 632 710

C.   Hoogte Nis 1780 1835
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A

Nis

910

optioneel: inbouwkit voor vlakke montage met de wand 

RCE 24 VGF 3W *
Front in kleur wit (RAL 9010)

afmetingen

Inox (rvs) Inbouwkit voor het inbouwen 
van de koelkast zodat de deuren vlak 
met de wand zijn.
* 5-delige RVS inbouwkit
* Incl. bevestigingsmateriaal
 

BIK-CE24 - INOX inbouwkit
Voor vlakke montage

Afmetingen te bouwen nis
in combinatie met inbouwkit

afmetingen in mm

C

B

A

Nis

 710 

 1000

1835 
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functie en binnenzijde: zie pagina 30                    opties: zie pagina 47                    technische specificaties: zie pagina 49



exclusieve  
“V” serie
extra diep, 840 liter

www.iomabe.eu



Partner
Appliances



•	hxbxd*: 1810x925x725mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren, top en zijkanten inox
•	Lange inox buisgrepen
•	IJsverdeler en plint in inox
•	Minibar in inox
•	Ronde hoeken
•	Gebombeerde deuren
•	Inhoud 840L (bruto)

GSE 30 VHT 7E
Full INOX (ELEGANCE)

GSE 30 VHT WW
Wit

•	hxbxd*: 1766x909x712mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Wit (ledermotief)
•	Witte handgrepen
•	Optioneel lange inox buisgrepen
•	Minibar 
•	Ronde hoeken
•	Gebombeerde deuren
•	Inhoud 840L (bruto)

840 lt

De grootste inhoud !

De exclusieve “V” serie, extra diep, 840L

GSE 30 VHT BB 
Zwart

•	hxbxd*: 1766x909x712mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Zwart (ledermotief)
•	Zwarte handgrepen
•	Optioneel lange inox buisgrepen
•	Minibar 
•	Ronde hoeken
•	Gebombeerde deuren
•	Inhoud 840L (bruto)

Optioneel:
Lange inox (rvs) buisgrepen 

•	Lange inox (rvs) buisgrepen
•	Als optie voor modellen : 

GSE30VHTWW 
GSE30VHTBB 
GSE30VHTSS

38

GSE 30 VHT SS 
Deuren INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1766x909x712mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren in inox
•	Inox beugelgrepen
•	Optioneel lange inox buisgrepen
•	Minibar (zilvergrijs)
•	Ronde hoeken
•	Gebombeerde deuren
•	Inhoud 840L (bruto)



Afmetingen

(Afmetingen in mm)                 Model 
                                          Uitvoering

GSE30VHT
WW / BB / SS

GSE30VHT 
7E

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1754 1810

2.   Hoogte tot boven scharnier 1766 nvt

3.   Hoogte tot bovenkant deur nvt nvt

4.   Diepte kast zonder deur 712 725

5.   Diepte zonder handgreep 853 866

6.   Diepte incl. handgreep 915 928

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1271 1284

8.   Breedte 909 925

9.   Breedte opening deur (R) 478 478

10. Breedte opening deur (L) 365 365

Afmetingen Nis

A.   Breedte Nis 915 930

B.   Diepte Nis 737 737

C.   Hoogte Nis 1780 1830
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 » Energieklasse A+
 » Inverter technologie
 » Externe elektronische bediening 

met actuele temperatuur weergave1 

 » Hoge lightTouch ijsdispenser  
met LED verlichting en kinderslot2.

 » Afgesloten vak voor zuivel3
 » Deurvak voor blikjes4

 » Verstelbare Clearlook deurvakken5

 » ClimateKeeper temperatuurbeheer6

 » Uitschuifbare glazen draagplateaus7

 » Delicatessenlade (temp. verstelbaar)8
 » Groente- en fruitlade met vochtregeling9

 » CustomCool lade10

 » Crisp Clear LED binnenverlichting11

 » GE Smartwater interne waterfilter12

 » Waterdispenser met Ultraflow 

IJsdispenser voor crushed ijs en ijsblokjes14

 » PreciseFill functie & QuickIce functie15 

 » TurboCool functie16

 » FrostGuard No-Frost Technology 17

 » Geïntregeerde elektronische ijsmachine18

 » Sweetspot19

 » Slide ‘n Store uittrekbare vriezermanden20

 » Minibar21

 21
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Nis
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Kenmerken en binnenzijde

39

Binnenzijde GSE30VHTSS

 20
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GFCE 1 NFD SSF 
Full INOX

•	hxbxd*: 1780x910x613mm 
*(diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren inox tot boven de scharnieren
•	Grijze kast met ledermotief
•	Lange inox buisgrepen
•	Inhoud 634 L (bruto)

GFCE 1 NFD SS
Deuren INOX (rvs)

•	hxbxd*: 1780x920x613mm 
*(diepte zonder deur)

•	Alleen geschikt voor inbouw
•	Deuren inox tot boven de scharnieren
•	Zijkanten inxox
•	Lange inox buisgrepen
•	Inhoud 634 L (bruto)

bottom freezer

Afmetingen

(Afmetingen in mm)                   Model 
                                       Uitvoering

GFCE1NFD 
SS

GFCE1NFD 
SSF

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1753 1779

2.   Hoogte tot boven scharnier 1779 1779 

3.   Hoogte tot bovenkant deur 1780 1780

4.   Diepte kast zonder deur 613 613

5.   Diepte zonder handgreep 672 672

6.   Diepte incl. handgreep 725 725

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1106 1106

8.   Breedte (kast) 910 920

Afmetingen Nis

A.   Breedte Nis 920 926

B.   Diepte Nis 635 635

C.   Hoogte Nis 1785 1785
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 » ClimateKeeper  
temperatuur beheer1

 » GE Smartwater intern  
waterfilter3

 » Uitschuifbare draagplateaus2

 » Delicatessenlade4

 » Groente-en fruitlade met 
vochtregeling5

 » Compartiment voor 

zuivelproducten6

 » QuickSpace draagplateau  

inschuifbaar draagplateau9

 » Verstelbare Clearlook 
deurvakken7

 » TurboCool functie8

 » FrostGuard No-Frost 
Technology10

 » Interne ijsmachine11

 » EnegieklasseA+

kenmerken en binnenzijde

43

634 lt



566 lt
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B

A

Nis

topfreezer TM20 - 76cm breed

•	hxbxd*: 1700x760x724mm 
*(Diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren inox (rvs)
•	Zijkanten grijs (Ledermotief)
•	Inox handgrepen
•	Ronde hoeken
•	Inhoud 566L (bruto)

TM20 SS 
Deuren inox (rvs)

Afmetingen

Afmetingen in mm
TM20 

SS-WW

1.   Hoogte tot bovenkant kast 1678

2.   Hoogte tot boven scharnier 1700

3.   Hoogte tot bovenkant deur 1700

4.   Diepte kast zonder deur 724

5.   Diepte zonder handgreep 825

6.   Diepte incl. handgreep 890

7.   Totale diepte met 
      koelkastdeur 90° open

1545

8.   Breedte 760

Nisafmetingen

A.   Breedte nis 765

B.   Diepte nis 730

C.   Hoogte nis 1715

•	hxbxd*: 1700x760x724mm 
*(Diepte zonder deur)

•	Voor inbouw en vrijstaand
•	Deuren wit (High Gloss)
•	Zijkanten wit (Ledermotief)
•	Witte handgrepen
•	Ronde hoeken
•	Inhoud 566L (bruto)

TM20 WW 
Wit

< Breedte76 cm >

44



 » Tower Cooling system 
Temperatuurbeheer

 » Groente-en fruitlade met  
vochtregeling 

 » FrostGuard  
No-Frost Technology

 » Verstelbare deurvakken 

 » Glazen draagplateaus2

 1
 2

 3

 3

 4

 4

 5

 5
 6

 6

 7

 7

kenmerken en binnenzijde
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 1

 » Delicatessenlade 

 » Compartiment voor  
zuivelproducten

 2
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afmetingen te bouwen nis in combinatie met BIK-CE24

Indien u de deuren van de koelkast vlak met de wand wenst in te bouwen is dit 
mogelijk door een inox kader (inbouwkit model BIK-CE24) om de koelkast heen 
te plaatsen. De nis afmetingen dienen wel te worden aangepast zie 
onderstaand de afmetingen van de te maken nis. De inbouwkit wordt los 
meegeleverd en is compleet incl. bevestigingsmateriaal

modellen die geschikt zijn voor vlakke inbouw met inbouwkit

(Afmetingen in mm)      Modellen 
                                                   

ORE24CGF 30/3R/3W/3B /3RAL 
RCE24KHF 30 (ORE24CHF 30)
RCE24VGF 30/3E/3B/3W/3R/3RAL 

ORGS2 DFF 30  
OKGS2 DBF 30 
(ORGS2 DBF 30)

A.    Breedte Nis                 1000 1000

B.    Diepte Nis                  710 720

C.    Hoogte Nis                 1835 1835

C

B

A

Nis

inox (rvs) inbouwkit BIK-CE24 (montage vlak in de wand)

Model OKGS2DBF 30 (ORGS2DBF30) (pag. 10)
Model ORGS2DFF 30 (pag. 12)
Model RCE24KHF 30 (ORE24CHF30) (pag. 18)
Model ORE24CGF 30 / 3R / 3W / 3B / 3RAL  (pag. 22)
Model RCE24VGF SS3E / 30 / 3R / 3W / 3B / 3RAL  (pag. 34)
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opties & toebehoren

•	“30V” Serie (pagina 38) 
GSE30VHT WW / BB / SS 

•	Global serie (pagina 11 & 13) 
OKGS2DBF SS / SSF 
ORGS2DFF SS / SSF /WW 
 
 
 
Bestelnummer LH 
 

lange inox (rvs) buisgrepen 
ipv standaard beugelgrepen

•	Automatische ijsmachine incl. ijslade 
•	Gemonteerd in het vriesvak.  

elektronische interne ijsmachine 
voor Global serie zonder dispenser

•	Global serie zonder dispenser  
(pagina 10-11) 
 
OKGS2DBF.. (ORGS2DBF..)  
 
 
 
 
 
Bestelnummer 05 

waterfilters & aansluitset  

MWF - GE Smartwater

•	vervangpatroon  
Intern waterfilter 

•	Geschikt voor 
Global serie met dispenser: 
“K” serie 
 Bottomfreezer 

MSWF - GE Smartwater

•	vervangpatroon 
Intern waterfilter 

•	Geschikt voor: 
“V” serie 
 

WLTK -  Aanluitset

•	Slang ca 3 meter  
incl. kopelingen  
1/4” koelkast  
3/4” kraan  

•	Geschikt voor: 
Alle iomabe en  
GE toestellen

(standaard wordt er een waterfilter en aansluitset bij de koelkast meegeleverd)

•	Global serie (pagina 10-12) 
OKGS2DBF 6B/6W/6R/6RAL 
ORGS2DFF 6B/6W/6R/6RAL 

•	“K”serie (pagina 20-22) 
ORE24CGF 8B/8W/8R/8RAL 
ORE24CGF 3B/3W/3R/3RA 

•	“V”serie (pagina 32-34) 
RCE24VGF 8B/8W/8R/8RAL 
RCE24VGF 3B/3W/3R/3RAL 
 
 
Bestelnummer chrome:CH 
Bestelnummer messing: MH 

messing of chromen buisgrepen 
ipv inox (rvs) buisgrepen

voor modellen voor modellen

voor modellen

messing chroom

inox (rvs)

OKGS2DBF6W-MH grepen mesing ORGS2DFF6B-CH grepen chroom
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Model OKGS2DB serie ORGS2DF serie ORE24CGF serie RCE24KHF serie RCE24VGF serie GSE30VHT serie GFCE1NFD serie  TM20 serie

Inhoud

Totaal Bruto/Netto (L) 657/592 643/549 666/572 666/572 666/528 840/692 634/468 566 / 500

ISO Bruto/Netto koelvak (L) 400/378 400/379 419/404 419/404 419/369 516/478 424/385 402 / 342

ISO Bruto/Netto vriesvak (L) 257/214 243/170 247/168 247/168 247/159 323/214 210/83 164 / 158

Kenmerken koelvak       

ClearLook deur vakken 4 (3 verstelbaar) 4 (2 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar) 3 (1 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar) 3 (1 verstelbaar)  5 (4 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar)

Afgesloten vak voor zuivel ja ja ja ja ja ja ja ja 

Blikjes houder - - - ja ja ja ja -

Glazen draag plateaus (morsvrij) 4 (3 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar incl. QuickSpace) 4 (3 verstelbaar incl. QuickSpace) 5 (4 verstelbaar incl. QuickSpace) 4 

QuickSpace draagplateau - - - - ja ja ja -

Binnenverlichting 1x standaard 1x standaard LED 4x (2 bovenaan, 2 zijkant) LED 4x (2 bovenaan, 2 zijkant) LED 7x (2 bovenaan, 5 zijkant) LED 7x (2 bovenaan, 5 zijkant) Standaard (BrightSpace) 1x standaard

Delicatessen lade - - - - regelbare temperatuur regelbare temperatuur - ja

Groente- en fruit lade regelbare vochtigheid regelbare vochtigheid regelbare vochtigheid regelbare vochtigheid regelbare vochtigheid regelbare vochtigheid 2x regelbare vochtigheid 2x regelbare vochtigheid

Afgesloten lade ja  (vlees /vis lade) ja  (vlees /vis lade) ja  (vlees /vis lade) ja  (vlees /vis lade) CustomCool CustomCool 1x regelbare temperatuur -

Minibar - - - ja - ja - -

TurboCool - - - - ja ja ja -

Elektronische bediening ja, (0-9) ja, actuele temp.weergave ja, actuele temp.weergave ja, actuele temp.weergave ja, actuele temp. weergave ja, actuele temp. weergave ja, actuele temp. weergave -

Technologie ClimateGuard ClimateGuard ClimateGuard ClimateGuard ClimateKeeper ClimateKeeper ClimateKeeper TowerCooling

Kenmerken vriesvak       

Elektronische ijsmachine optioneel ja ja ja ja ja ja -

Metalen rekjes 4 3 3 3 3 2 - 1

Vriezer manden (Slide 'n Store) 2 2 2 2 3 (2) 4 (3) 2 -

Roomijs compartiment (Sweetspot) - ja ja ja ja ja ja -

Deur vakjes 6 5 4 (2 verstelbaar) 4 (2 verstelbaar) 1 1 - 2

Kantelbare deur mandjes - - - - 3 (2 verstelbaar) 3 (2 verstelbaar) - -

Binnenverlichting standaard standaard LED 2x zijkant LED 2x zijkant LED 3x zijkant LED 3x zijkant standaard -

Technologie FrostGuard ja ja ja ja ja ja ja -

Kenmerken dispenser       

Type LightTouch - ijsblokjes, gemalen ijs, water ijsblokjes, gemalen ijs, water ijsblokjes, gemalen ijs, water ijsblokjes, gemalen ijs, water ijsblokjes, gemalen ijs, water - -

Verlichting - LED LED LED LED LED - -

Kindervergrendeling - ja ja ja ja ja - -

Precise Fill - - - - ja ja - -

QuickIce - - - - ja ja - -

Ultraflow 100/64 - - 64 64 100 100 - -

Overige kenmerken       

Deuralarm - ja ja ja ja ja ja -

Uitwendig design vlakke deuren vlakke deuren vlakke deuren vlakke deuren vlakke deuren gebombeerd vlakke deuren vlakke deuren

Binnenkant toestel / deur ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS

Regelbare wieltjes (waterpas zetten) 2 2 4 4 4 2 4 2

Waterfilter - intern, (MWF) intern, GE Smartwater (MWF) intern, GE Smartwater (MWF) intern, GE Smartwater (MSWF) intern, GE Smartwater (MSWF) intern, GE Smartwater (MWF) -

Technische Eigenschappen       

Voeding 220-240V/50-60 Hz 220-240V/50-60 Hz 220-240V/50-60 Hz 220-240V/50-60 Hz 220-240V / 50-60 Hz 220-240V / 50-60 Hz 220-240V / 50-60 Hz 220-240V / 50-60 Hz

Energie klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Energieverbruik (kWh/a) 541 450 472 472 439 526 405 416

Aantal sterren **** **** **** **** **** **** **** ****

Geluidsniveau (dB (a)) 50 47 46 46 46 50 47 50

Type ontdooiing / automatisch No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja

Klimaat klasse T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C)

specificaties 
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Model OKGS2DB serie ORGS2DF serie ORE24CGF serie RCE24KHF serie RCE24VGF serie GSE30VHT serie GFCE1NFD serie  TM20 serie

Inhoud

Totaal Bruto/Netto (L) 657/592 643/549 666/572 666/572 666/528 840/692 634/468 566 / 500

ISO Bruto/Netto koelvak (L) 400/378 400/379 419/404 419/404 419/369 516/478 424/385 402 / 342

ISO Bruto/Netto vriesvak (L) 257/214 243/170 247/168 247/168 247/159 323/214 210/83 164 / 158

Kenmerken koelvak       

ClearLook deur vakken 4 (3 verstelbaar) 4 (2 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar) 3 (1 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar) 3 (1 verstelbaar)  5 (4 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar)

Afgesloten vak voor zuivel ja ja ja ja ja ja ja ja 

Blikjes houder - - - ja ja ja ja -

Glazen draag plateaus (morsvrij) 4 (3 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar) 4 (3 verstelbaar incl. QuickSpace) 4 (3 verstelbaar incl. QuickSpace) 5 (4 verstelbaar incl. QuickSpace) 4 

QuickSpace draagplateau - - - - ja ja ja -

Binnenverlichting 1x standaard 1x standaard LED 4x (2 bovenaan, 2 zijkant) LED 4x (2 bovenaan, 2 zijkant) LED 7x (2 bovenaan, 5 zijkant) LED 7x (2 bovenaan, 5 zijkant) Standaard (BrightSpace) 1x standaard

Delicatessen lade - - - - regelbare temperatuur regelbare temperatuur - ja

Groente- en fruit lade regelbare vochtigheid regelbare vochtigheid regelbare vochtigheid regelbare vochtigheid regelbare vochtigheid regelbare vochtigheid 2x regelbare vochtigheid 2x regelbare vochtigheid

Afgesloten lade ja  (vlees /vis lade) ja  (vlees /vis lade) ja  (vlees /vis lade) ja  (vlees /vis lade) CustomCool CustomCool 1x regelbare temperatuur -

Minibar - - - ja - ja - -

TurboCool - - - - ja ja ja -

Elektronische bediening ja, (0-9) ja, actuele temp.weergave ja, actuele temp.weergave ja, actuele temp.weergave ja, actuele temp. weergave ja, actuele temp. weergave ja, actuele temp. weergave -

Technologie ClimateGuard ClimateGuard ClimateGuard ClimateGuard ClimateKeeper ClimateKeeper ClimateKeeper TowerCooling

Kenmerken vriesvak       

Elektronische ijsmachine optioneel ja ja ja ja ja ja -

Metalen rekjes 4 3 3 3 3 2 - 1

Vriezer manden (Slide 'n Store) 2 2 2 2 3 (2) 4 (3) 2 -

Roomijs compartiment (Sweetspot) - ja ja ja ja ja ja -

Deur vakjes 6 5 4 (2 verstelbaar) 4 (2 verstelbaar) 1 1 - 2

Kantelbare deur mandjes - - - - 3 (2 verstelbaar) 3 (2 verstelbaar) - -

Binnenverlichting standaard standaard LED 2x zijkant LED 2x zijkant LED 3x zijkant LED 3x zijkant standaard -

Technologie FrostGuard ja ja ja ja ja ja ja -

Kenmerken dispenser       

Type LightTouch - ijsblokjes, gemalen ijs, water ijsblokjes, gemalen ijs, water ijsblokjes, gemalen ijs, water ijsblokjes, gemalen ijs, water ijsblokjes, gemalen ijs, water - -

Verlichting - LED LED LED LED LED - -

Kindervergrendeling - ja ja ja ja ja - -

Precise Fill - - - - ja ja - -

QuickIce - - - - ja ja - -

Ultraflow 100/64 - - 64 64 100 100 - -

Overige kenmerken       

Deuralarm - ja ja ja ja ja ja -

Uitwendig design vlakke deuren vlakke deuren vlakke deuren vlakke deuren vlakke deuren gebombeerd vlakke deuren vlakke deuren

Binnenkant toestel / deur ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS ABS / ABS

Regelbare wieltjes (waterpas zetten) 2 2 4 4 4 2 4 2

Waterfilter - intern, (MWF) intern, GE Smartwater (MWF) intern, GE Smartwater (MWF) intern, GE Smartwater (MSWF) intern, GE Smartwater (MSWF) intern, GE Smartwater (MWF) -

Technische Eigenschappen       

Voeding 220-240V/50-60 Hz 220-240V/50-60 Hz 220-240V/50-60 Hz 220-240V/50-60 Hz 220-240V / 50-60 Hz 220-240V / 50-60 Hz 220-240V / 50-60 Hz 220-240V / 50-60 Hz

Energie klasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Energieverbruik (kWh/a) 541 450 472 472 439 526 405 416

Aantal sterren **** **** **** **** **** **** **** ****

Geluidsniveau (dB (a)) 50 47 46 46 46 50 47 50

Type ontdooiing / automatisch No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja No Frost / ja

Klimaat klasse T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C) T (16°C - 43°C)

Mabe / American Appliances bv  hebben een beleid waarmee het continue haar producten verbeterd en behoudt zich het recht om materialen en technische specificaties te  
wijzigen zonder hiervan kennis te geven. Alle technische specificaties, afmetingen en foto’s in deze catalogus zijn niet contractueel. Toestellen leverbaar zolang de voorraad strekt
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