
Vers blijft Vers
ook buiten de koeling

Dat zie je! Dat proef je!

omgevings temperatuur 23 OC

buffet 4-6 CO

slimme combinatie van
koude lucht en vocht!
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Het Cool-Spot klimaat !
Vers blijft Vers
Uw koude gerechten urenlang vers 
en mooi buiten de koelkast

Minder productverlies
Minder bederf door opwarming, 
uitdroging en verkleuring van
koude gerechten door een betere 
conditionering van de werkplek

Bespaar tijd
Minder handelingen 
noodzakelijk, als tussentijds 
afdekken en wegzetten

Bespaar energie
Plaatselijke conditionering op de 
werkplek,in plaats van de gehele 
ruimte

Ontspannen werken
Ingrediënten en gerechten blijven
langer vers op de gekoelde
werkplek: dit geeft meer rust aan
uw keukenteam en in het hele
logistieke proces



Een slimme combi van KOUDE lucht en VOCHT
Cool-Spot is meer dan een wolk vocht,

maar een volwaardig en uitgebalanceerd koelsysteem.
Cool-Spot zorgt voor een slimme combinatie

van koude lucht en vocht samen.

Hoe werkt Cool-Spot?
Cool-Spot creëert het perfecte bewaar- en werkklimaat voor uw versproducten door het vormen van een deken van 

koude lucht en vochtnevel op het werkblad. De zeer schone, gefilterde lucht en nevel komen gescheiden uit een RVS doseersysteem.
Dit is het bijkomende (Adiabatisch koeleffect) van Cool-Spot

Het effect is te vergelijken met het frisse gevoel dat u krijgt als vocht op uw huid verdampt.
Cool-Spot zorgt ervoor dat het gerecht op temperatuur blijft,en niet te vochtig wordt.

HU MID ITÉ

KOUDE  LUCHT

VOCHT

OMGEVING 22 GRADEN OF MEER

PRODUCT TEMPERATUUR
4-6 GRADEN



The Seafood bar Amsterdam
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Verse vis
Vishandel Van der Toorn in Bodegraven scoort elk jaar in de 
AD-Haringtest. Cool-Spot houdt zijn verse haring echt vers, 
conform Warenwet en HACCP.

Grootkeuken
Zoals bij grotere restaurants en instellingen. Een voorbeeld 
is Van der Valk Hotel Eindhoven, dat gebruikt maakt van vier 
werkbanken met Cool-Spot uitblaasunits.

Restaurant
Cool-Spot levert wat u wenst op maat. Bijvoorbeeld dit koel-
bevochtigingssysteem voor (live cooking) in een restaurant.

Eenvoudige bediening
Cool-Spot is gemakkelijk te bedienen. een knop 
voor aan- en uit en twee knoppen om de nevel te 
reguleren, de rest wordt op uw specifieke situatie 
afgesteld.

Hygiëne en HACCP
Cool-Spot is zo ontworpen dat u de onderdelen 
gemakkelijk uit elkaar haalt en in de afwasmachine 
stop. Schoonmaken is snel, hygiënisch en volgens 
de HACCP norm.

Octrooinummer 1039603
Cool-Spot Technologics B.V.
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