... Een uniek concept!

In deze presentatie vindt u een selectie van diverse gerealiseerde Flexbar oplossingen.
Er zit vast een locatie bij u in de buurt tussen, loop er ‘ns binnen, vraag naar de ervaringen
van de gebruikers... de echte beleving is namelijk uitsluitend in de praktijk te ervaren!
Geen locatie in de buurt?
Neem contact met onze verkoopbinnendienst op, zij helpen u aan een locatie.

... Een uniek concept!
Gamko vierde haar 50-jarige bestaan in
2008 met de komst van een totaal vernieuwde productlijn, de Flexbar.
De foto op deze pagina laat Het Badpaviljoen Domburg zien. Een bijzondere bar
op een bijzondere locatie... je vindt dit
restaurant midden in de Domburgse duinen.
Het interieur van Het Badpaviljoen heeft in
2008 de VENUEZ Hospitality & Style award
voor “Best Interior Design” gewonnen.
Gamko heeft diverse Flexbar opstellingen
geplaatst welke zijn aangesloten op het
centraal koelsysteem. De Flexbar hier op
de foto bestaat uit gekoelde glaslades met
EQUAL-LED en ongekoelde dichte deuren.
Restaurant Het Badpaviljoen - Badhuisweg 21 - 4357 AV Domburg - 0118 582405 - www.hetbadpaviljoen.nl

De Teerkamer in Bergen op Zoom heeft een grondige metamorfose ondergaan. Het complete twee verdiepingen tellende café restaurant ging op de
schop.
Gamko heeft er het centrale koelsysteem inclusief alle buffetten geïnstalleerd. Een mooie opdracht met dito resultaat. De Flexbarren zijn aangesloten
op het centrale licht-besturingssysteem en kleuren automatisch mee met de
gekozen ambiance.

Stadscafé De Teerkamer - Grote Markt 13 - 4611 NS Bergen op Zoom - 0164 239345 - www.teerkamer.nl

Een bijzonder fraaie bar op een top locatie in Amsterdam.
De achterbar bestaat uit zes segmenten die worden gekoeld d.m.v.
tussenstijlverdampers. Hierdoor verlies je geen ruimte en heb je toch - in
combinatie met een centraal koelsysteem - maximaal gekoelde opslag
ter beschikking. Onder de bar heeft Gamko een gekoeld deursegment in
combinatie met flessennest en lade geïnstalleerd. Daarnaast heeft men nog
voor een stand alone vriezer gekozen, uiteraard uit de zelfde Flexbar range.

Privé bar - Amsterdam

Badhu is gevestigd in een oud badhuis in Utrecht en is geïnspireerd op de
Marokkaanse hammam. In het restaurant wordt Arabisch eten en drinken
geserveerd. Het hotel telt acht luxe kamers met ieder een eigen inrichting
volledig in één kleur. Badhu... Arabisch eten en slapen.
Gamko heeft deze bijzondere locatie voorzien van diverse Flexbar opstellingen, allemaal met lades i.p.v. deuren.
De lades in de achterwand zijn uitgevoerd met glasfronten en EQUAL-LED
verlichting. De koelingen onder de bar hebben, vanwege het ruimtegebrek,
zogenaamde tussenstijlverdampers. Deze verdampers nemen geen extra
ruimte in beslag. Door deze keuze kan er ondanks de pilaar in de bar toch
een maximale voorraad flessen worden opgeslagen. De verschillende barren
worden aangestuurd door een centraal koelsysteem.

Badhü, Arabisch eten en slapen - Willem van Noortplein 19 - 3514 GK Utrecht - 030 2720444 - www.badhu.nl

Culturele ontmoetingsplaats LUX is een thuis voor internationale cinema, debat
en theater & muziek. Café en restaurant LUX biedt de mogelijkheid om te eten
& drinken van een kop koffie tot een compleet diner.
Gamko heeft deze prachtige locatie voorzien van diverse Flexbar opstellingen.
In de achterwand glasdeuren voor een optimale gekoelde productpresentatie,
onder de bar gekoelde en ongekoelde lades voor een perfecte combinatie van
gebruikersgemak en maximale opslagcapaciteit.

Café LUX - Mariënburg 38-39 - 6501 BD Nijmegen - 024 3816844 - www.lux-nijmegen.nl

Bijzonder fraai, recentelijk geheel gerenoveerd Renaissance Amsterdam Hotel
heeft een compleet nieuwe lounge bar.
Gamko heeft deze bijzondere locatie voorzien van diverse Flexbar opstellingen. De lades in de achterwand zijn uitgevoerd met glasfronten en EQUALLED verlichting. In het midden van de achterwand staan twee stand alone
vriezers. De voorkant van de bar is compleet als cocktailbar ingericht.

Renaissance Amsterdam Hotel - Kattengat 1 - 1012 SZ Amsterdam - 020 6212223 - www.renaissanceamsterdamhotel.com - www.2b-loungebar.nl

Belgisch biercafé Bruxelles is een groot en gezellig bruin café in het centrum van Breda. Gespecialiseerd
in Belgische bieren (8 van de tap, 25 van de fles), whisky en rum.
Gamko heeft hier recentelijk de complete bar vernieuwd. Onder de bar dichte antraciete koelingen,
achter de bar glasdeur koelingen om het grote assortiment speciaalbieren onder de aandacht te brengen. De EQUAL-LED verlichting in deze koelingen is amberkleurig zodat de flessen in de perfecte sfeer
worden uitgelicht. Alle koelingen zijn aangesloten op het centrale koelsysteem.

Belgisch biercafé Bruxelles - Havermarkt 7 - 4811 WG Breda - 076 5215211 - www.bruxelles.nl

Sopranos, een uniek Mediterraans restaurant midden in het
culinaire hart van Eindhoven. Gamko heeft de beschikbare ruimte
maximaal weten in te richten d.m.v. een ronde Flexbar opstelling.
Dankzij het modulaire systeem is elke kromming in de bar door
de koeling te realiseren. Er is gekozen voor een rode EQUAL-LED
verlichting zodat de koeling perfect bij de ambiance past.

Restaurant Sopranos - Stationsplein 9 - 5611 AB Eindhoven - 040 2938151 - www.sopranos-eindhoven.nl

Danza, tapas y mas... Tapasbar Danza in het hart van ‘s-Hertogenbosch
brengt je de sfeer en de smaak van de Spaanse keuken.
Een bijzondere manier van productpresentatie... geen achterbar met
glasdeuren maar een bar met glasfronten aan de voorzijde. Optimale
productpresentatie helemaal in stijl met de ambiance d.m.v. de gekleurde
EQUAL-LED verlichting.

Tapasbar DANZA - Stoofstraat 5 - 5211 ER - ‘s-Hertogenbosch - 073 6123228 - www.tapasdanza.nl

LUZ heeft een internationaal karakter. Een robuuste industriële
omgeving verfijnt met wit linnen, heerlijk lederen kuipstoelen en het sfeerbepalende licht. LUZ een restaurant met een
typisch clubgevoel. Na 23 uur verandert restaurant LUZ in Club LUZ.
Gamko heeft hier een complete cocktailbar geinstalleerd. Gekoeld en ongekoeld
wordt afgewisseld met speciale segmenten voor opslag van spoelmachinerekken
en ijsblokjesmachines. De gekoelde segmenten worden aangestuurd door het centrale koelsysteem.

Samen met Gamko maak je ook je eigen
cocktailbar met behulp van het Flexbar
systeem. Experimenteer met combinaties, speel met de bouwstenen, probeer
verschillende opstellingen uit en voeg de
benodigde cocktailaccessoires toe totdat
je tevreden bent met het resultaat.
Een complete cocktailbar die geheel
aansluit aan je wensen.

Bijzonder fraai, recentelijk geheel gerenoveerd Renaissance Amsterdam Hotel heeft
een compleet nieuwe lounge bar. Gamko heeft deze bijzondere locatie voorzien
van diverse Flexbar opstellingen. De cocktailbar is een schitterende combinatie van
gekoelde - en ongekoelde segmenten. De speedrails en gekoelde flessenbakken
bovenin het werkblad maken deze bar uiterst functioneel en bijzonder gebruikersvriendelijk.

Restaurant Bar LUZ - Bleekweg 7 - 5611 EZ Eindhoven - 040 2940271 - www.luz-restaurant-bar.nl

Renaissance Amsterdam Hotel - Kattengat 1 - 1012 SZ Amsterdam - 020 6212223 - www.renaissanceamsterdamhotel.com - www.2b-loungebar.nl

Usine is gehuisvest in de icoon van Eindhoven, de lichttoren, de voormalige lampenfabriek van Philips. En zoals zij zelf ooit aficheerden: “les plus grandes usines du monde”.
Met respect voor de ruimte en de geschiedenis van het pand heeft Usine zich hier
gevestigd. Een ontmoetingsplek voor bewoners, gebruikers en bezoekers van de stad.
Gamko heeft dit bijzondere project voorzien van diverse Flexbarren. Al deze Flexbar
opstellingen zijn aangesloten op het centraal koelsysteem dat ook de koel- en vriescellen aanstuurd. De glasdeuren worden gebruikt om het assortiment flessen gekoeld
te presenteren. Onder de bar wordt de Flexbar ingezet als fustenkoelkast. De Flexbar
stand alone koelers en vriezers maken de bar compleet.

Café Restaurant USINE - Lichttoren 6 - 5611 BJ Eindhoven - 040 2171890 - www.usine.nl

Hotel Goes, onderdeel van het Van der Valk concern heeft onlangs een nieuwe bar in gebruik genomen.
De bar heeft enkele opvallende paarse accenten waarop Gamko met de Flexbar naadloos aansluit.
Dankzij deze paarse verlichting is de koeling één geheel met de ambiance en vormt hij zelfs een ware
eye-catcher, maximale attentiewaarde dus! Er is gekozen voor twee buffetten op elkaar welke worden
aangestuurd door het centrale koelsysteem.

Hotel Goes - A. Fokkerstraat 100 - 4462 ET Goes - 0113 315800 - www.hotelgoes.nl

Emil & Samuel Restarant van Steen & Strøm Magazin in
Oslo (Noorwegen) heeft recent een nieuwe cocktailbar
in gebruik genomen.
De bar bestaat uit een gekoeld gedeelte met glaslades
voorzien van EQUAL-LED en een ongekoeld gedeelte
voor de opslag van spoelmachine rekken en een koffieuitklop lade onder de koffiemachine.

Emil & Samuel Restaurant Steen & Strøm Magazin - Nedre Slottsgate 8 - Oslo - Noorwegen - +47 22 00 40 00 - www.steenogstrom.no

Bottles & Bites is gevestigd in een middeleeuws pand in het centrum van ‘sHertogenbosch. B&B is cosy, cool, amazing and inspiring... beroemd om zijn
assortiment water en wijn, met een keuken van sushi tot een Italianse tosti
en van Griekse yoghurt tot Zeeuwse mosselen.
Gamko heeft hier een bijzondere Flexbar geïnstaleerd... de combinatie links
op de foto bestaat uit een machine unit in het midden met aan weers zijden
twee gekoelde segmenten. De buitenste vier segmenten zijn ongekoeld.
Door gebruik te maken van tussenpanelen is het één meubel met verschillende temperatuurzones.

Bottles & Bites - Korenbrugstraat 1 - 5211 EG - ‘s-Hertogenbosch - 073 6146519 - www.bottlesandbites.com

Gebruiksgemak

De nieuw ontwikkelde innovatieve Flexbar
handgreep bestaat uit 2 componenten...
een robuuste aluminium buitenzijde zorgt
voor stevigheid, een rubberen binnenzijde
zorgt voor een optimale grip (ook in geval
van vochtige handen).

EQUAL-LED verlichting
De Flexbar van Gamko is uitgerust met LED verlichting i.p.v. TL verlichting.
Standaard worden alle glasfront modellen geleverd met witte EQUAL-LED
verlichting.
EQUAL-LED verlichting heeft enkele voordelen t.o.v. traditionele TL- verlichting;
- Minder energieverbruik (per deur: 2 x 3W i.p.v. 1 x 72W)
- Langere levensduur (minimaal 50.000 uur)
- Laagspanning in de gekoelde ruimte (veiligheid; 24V i.p.v. 230V)
- Minder warmte afgifte in de gekoelde ruimte
- Geen UV- en IR-stralingen
- Geringe afmetingen
- Egale licht opbrengst en verspreiding

CELS, centraal elektronisch slotsysteem

De Flexbar van Gamko is leverbaar met een
volledig geïntegreerd centraal elektronisch
slotsysteem. Je sluit de bar af d.m.v. slechts 1
handeling... draai de sleutel om en de complete
bar is vergrendeld, simpel, snel en veilig (je
kunt geen deur of lade vergeten).

De Flexbar is ook leverbaar met gekleurde EQUAL-LED verlichting. Met deze optie
kan je jouw koeling aanpassen aan de omgevingssfeer. Je kunt de complete koeling handmatig op een kleur vast zetten, per segment een kleur kiezen, de kleur
automatisch een verloop laten volgen, de lichtsterkte dimmen, de kleur laten
verspringen of aansluiten op de lichtinstallatie zodat de koeling in het lichtplan
van de bar past.

Flexibiliteit

De Flexbar van Gamko is uitermate geschikt voor de realisatie
van de meest complexe samenstellingen. Een gebogen bar,
een doorgeefbar (deuren aan voor- en achterzijde), het is
allemaal mogelijk. Het totale assortiment bestaat uit ruim
140 verschillende segmenten waarmee je jouw droombar
werkelijkheid ziet worden!

Veiligheid

Als vanzelfsprekend wordt de Flexbar
geleverd met dubbelzijdig veiligheidsglas.

Flexibiliteit

Alle voorraadsegmenten van de Flexbar
zijn verkrijgbaar in zowel 54 als 41 cm
breedte, hierdoor kun je altijd een
passende combinatie samenstellen.

Modulair
Look

De Flexbar van Gamko is leverbaar in 3 verschillende uitvoeringen;
- Een uitvoering in antraciet... plaatstaal met duurzame kunststof bekleding, naadloos
omrand. Afgeronde hoeken en randen zorgen ervoor dat de koeling zeer eenvoudig
schoon te houden is.
- Een uitvoering i n RVS look... het antraciet plaatstaal is vervangen door chroomstaal
(AISI 430) met als eindresultaat een verbluffende nieuw look... een combinatie van
antraciet met chroomstaal.
- Een uitvoering met glasfronten... de fronten van deuren en lades (uniek in de markt)
voorzien van veiligheidsglas met een maximaal glasoppervlak voor een optimale
presentatie van het drankenassortiment.

Flexibel

Gebruiksgemak

De robuuste Flexbar lades zijn standaard voorzien van
zelfsluitende geleiders en 2 ladeverdelers om omvallende flessen bij open en sluiten te voorkomen. Optioneel is een verdeler verkrijgbaar die de lade in de diepte
verdeeld. Maximaal
draagvermogen per
lade: 75 kg.

Gebruiksgemak ten top...
Het flessennest van de Flexbar is als lade ontworpen,
hierdoor is een flessennest eenvoudig uitwisselbaar met
een lade (ook na installatie van de bar). Bovendien is de
bak eenvoudig uitneembaar (eenvoudig te reinigen). De
diepte van de flessenbak kan worden aangepast d.m.v.
de meegeleverde kunststof koker.

Installatiegemak

De Flexbar is standaard voorzien van in
hoogte verstelbare poten. Deze poten
zijn niet alleen van buiten de koeling te
verstellen maar ook van binnenuit.

... een uniek concept!
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