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Over ONS

IN DRIE STAPPEN
naar ultiem cool

MABE - IOMABE |
Mabe is gevestigd in Mexico en heeft een meer dan 70 jaar rijke geschiedenis. In 2021 zijn
er meer dan 19.000 werknemers in dienst, en ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot één
van de grotere werkgevers van Mexico. Mabe is marktleider in huishoudelijke apparaten in
Latijns- en Noord-Amerika, behoort nu tot de grootste fabrikanten van groot huishoudelijke
apparaten zoals koelkasten, wasmachines en kooktoestellen die te vinden zijn in winkels
van Argentinië tot en met Canada. De fabriek in Mexico ligt in een sterk economisch
groeiende regio waar veel hightech productiebedrijven zijn gelegen. Veel USA-bedrijven
hebben hun hightech-productie in deze regio ondergebracht. In 1987 is door Mabe
een strategische alliantie gesloten met General Electric Appliances (GE Appliances) om
samen de ontwikkeling en productie van groot huishoudelijke toestellen ter hand te nemen.

De Bottom Freezer “American’ koelkasten van iomabe zijn verkrijgbaar in ca 80
leverbare modellen. Er is er altijd eentje die past bij uw wensen en smaak.

In 2000 openden beide bedrijven gezamenlijk een fabriek in Celaya in Mexico. Sinds dat
jaar zijn bijna alle ‘No Frost’ koelkasten, zoals side-by-side, bottom freezers en top freezers
voor de markten in Amerika, Europa en het Midden-Oosten in Mexico geproduceerd.

Customize |

De tweede vraag is: welke kleur/bekleding wilt u er omheen?

Cool

De derde vraag is: Welke uitvoering past het best wij uw wensen?

Maar welke is dat?
In deze catalogus nemen wij u stap voor stap mee naar het op maat maken van uw
side-by-side koelkast.

Choose

|

|

De eerste vraag is: wilt u een vrijstaande model of ingebouwd?

In 2007 werd iomabe opgericht om design en functionaliteit samen te brengen in de
belangrijkste kamer van het huis: de keuken. De keuken is namelijk meer dan alleen een
plek om te koken. Het is de plek in huis waar de beste feestjes plaatsvinden, waar de
mooiste onderwerpen worden besproken en waar de lekkerste herinneringen worden
gecreëerd. Het is een plek waar esthetiek en functionaliteit in harmonie samengaan.

AMERICAN APPLIANCES |
American Appliances B.V. specialiseert zich in kwalitatief hoogstaande producten
die zich in het niche-segment van de witgoed- en keukenmarkt bevinden. American
Appliances B.V. is sinds medio 2011 parts-distributeur van GE Appliances in de Benelux
en sinds eind 2013 distributeur van mabe en iomabe voor de Benelux en Duitsland.
Naast het basisprogramma wordt het merendeel van de toestellen gepersonaliseerd
door het bekleden van deze toestellen met inox (RVS) en gelakte uitvoeringen.
Deze bewerkingen worden in onze Nederlandse vestiging op maat uitgevoerd.
Zowel voor GE, mabe- als iomabe-producten wordt de service, onderdelen-voorziening
en garantie door American Appliances verzorgd. De gestroomlijnde organisatie is gericht
op service, kwaliteit en een goede informatievoorziening.

CHOOSE

CUSTOMIZE

COOL
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KIES UW
MODEL

KIES UW
BEKLEDING

KIES UW
UITVOERING
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CUSTOMIZE

CHOOSE

Vrijstaand
of inbouw?

De Bottom Freezer koelkasten van iomabe kunnen op twee manieren
geplaatst worden.

1

2

VRIJSTAAND

STANDAARD
INBOUW

DE kleur DIE PAST
BIJ UW smaak of
INTERIEUR
Met de ‘American’ Bottom Freezer koelkast van iomabe kiest u echt een koelkast die eruit
ziet zoals u dat wenst. De modellen zijn standaard leverbaar in mat zwart, mat wit en echt
inox (rvs). Mocht die keuze nog niet voldoende zijn, dan is uw iomabe zelfs leverbaar in
een RAL-kleur naar keuze.
Beklede modellen (European Design)

INOX (RVS)

Ten eerste zijn er de modellen die vrijstaand geplaatst kunnen worden.
Voor de vrijstaande modellen is er de keuze uit twee verschillende opties:
Basis modellen (US style) en beklede modellen. Vrijstaande modellen zijn
eventueel ook geschikt voor standaard inbouw.
Ten tweede is er de mogelijkheid om uw ‘American’ koelkast in te bouwen,
waarbij de deuren uit de wand steken. Het inbouwen van een ‘American’
koelkast is uniek bij iomabe en is bij de meeste concurrerende modellen niet
mogelijk dit omdat bij de iomabe koelkasten de ontluchting via de plint aan
de voorzijde plaats vindt.

MAT ZWART RAL 9005

MAT WIT RAL 9016

RAL NAAR KEUZE

US stylemodellen (Basic)

KB - DECORLIJST
DEUREN INOX (RVS)
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CUSTOMIZE

COOL

personaliseer
uw koelkast met
onze handgrepen

deze varianten
maken uw
keuken compleet

Voor alle Bottom Freezer modellen in de iomabe-series zijn er verschillende handgrepen
beschikbaar, zodat uw maatwerk koelkast nog meer op uw wensen kan worden afgestemd.
Kies bijvoorbeeld voor de standaard robuuste “Café” handgreep welke leverbaar zijn in
inox, mat zwart, mat wit of in RAL-kleur naar keuze of kies voor de design handgrepen welke
leverbaar zijn in mat zwart, mat wit of in RAL-kleur naar keuze.

#1 | Bottom Freezer 2-deurs (Pag. 7/11)
Dit is de versie met 1 deur boven en een lade onder
Breedte ca 84 cm, koelkastdeur rechtsdraaiend of links draaiend

‘CAFÉ’
INOX (RVS)

‘CAFÉ’
WIT MAT

‘CAFÉ’
MAT ZWART

‘CAFÉ’
RAL KLEUR

| Bottom Freezer 2-deurs TWIN opstelling (Pag. 11)
Twee stuks naast elkaar gekoppeld d.m.v een speciale “connection kit”
Mogelijk bij standaard inbouw en US style. Breedte ca 168 cm
#2 | Bottom Freezer 3-deurs (Pag. 13/17)
Dit is de versie met 2 deuren boven en een lade onder
Breedte ca 84 cm
#3 | Bottom Freezer 3-deurs XXL - 765L ! (Pag. 19/23)
Dit is de versie met 2 deuren boven en een lade onder
Breedte ca 91 cm met corpusdiepte 72 cm XXL

STANDAARD GREEP

‘DESIGN’
WIT MAT

CWM

‘DESIGN’
ZWART MAT

CBM

‘DESIGN’
RAL KLEUR

CRAL

#4 | Wine cooler (Pag. 24-25)
Onderbouw wijnkoeler, twee zones, in zwart of inox (rvs)
Scharnier wisselbaar tevens perfect te combineren met de Beverage center
#5 | Beverage center (Pag. 24-25)
Onderbouw drankenkoeler, grote inhoud, in zwart of inox (rvs)
Scharnier wisselbaar tevens te combineren met de wijnkoeler

American performance, European design.
DWM

DBM

DRAL

Let’s make your kitchen cool again!
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ICO19-serie

FUNCTIONALITEITEN

| BOT TOM FREEZER 2-DEURS

DEURALARM
SABATMODE
TURBOCOOL
Voor een snelle koeling van de koelkast
wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst
of de deur vaak is geopend.
VERPLAATSBARE, MORSVRIJE
GLAZEN DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas.

WATER DISPENSER
Gekoeld en gefilterd water.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde LED verlichting geplaats in het
plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies
van binnenruimte.
INTERN WATERFILTER SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en
het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de
aanwezigheid in het water van onder andere
chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en
dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU
Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te
maken voor hoge artikelen.
VERPLAATSBARE CLEARLOOK
DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig,
stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te
verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is
en de indeling in te richten naar uw wensen.
DELICATESSENLADE
Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas
en vleeswaren langer vers te houden.

DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE
MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en
groenten langer vers blijven.
.
IJSMACHINE
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch
worden aangemaakt.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaats
in het plafond verlichting zonder verlies van
binnenruimte.

VRIEZERMANDEN
Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het
vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.
ONTLUCHTING
Ontluchting via de voorkant.

ClimateKEEPER technologie

No Frost & FrostGuard

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en
precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige
gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest
geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming onstaat op de wanden van de
diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor
zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van
precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en
dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.
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#1 |BOT TOM FREEZER 2-DEURS VRI JSTAAND
.

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in inox (rvs)

85

CM

530 L

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in mat wit

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENCER

ICO19JSPR 8WM-DWM

ICO19JSPR 8WM

ICO19JSPR 8WM-CWM

MAT WIT RAL 9016

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken,deur rechtsdraaiend*
‘Design’ grepen in mat wit

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

* TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR

8

*TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR

US STYLE - INOX (RVS)

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in kleur

ICO19JSPR 8RAL-DRAL

ICO19JSPR 8RAL

ICO19JSPR 8RAL -CRAL

RAL KLEUR NAAR KEUZE “CUSTOM MADE”

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in inox (rvs)

ICO19JSPR 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in inox (rvs)

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Design’ grepen in mat zwart

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Design’ grepen in kleur

ICO19JSPR SS

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in mat zwart

ICO19JSPR 8BM-DBM

ICO19JSPR 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in inox (rvs)

INOX (RVS)

ICO19JSPR 8BM-CBM

MAT ZWART RAL 9005

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet “ledermotief”
afgeronde hoeken, scharnier wisselbaar
‘Café’ grepen in inox (rvs)
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#1 |BOT TOM FREEZER 2-DEURS STANDAARD INBOUW

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in inox (rvs)

84

CM

530 L

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in mat wit

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENCER

ICO19JSPR 3WM-DWM

ICO19JSPR 3WM

ICO19JSPR 3WM-CWM

MAT WIT RAL 9016

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Design’ grepen in mat wit

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

* TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR
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*TEVENS LEVERBAAR MET LINKSDRAAIENDE DEUR

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in mat zwart

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in inox (rvs)

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Design’ grepen in mat zwart

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in RAL kleur

ICO19JSPR SS

ICO19JSPR 3RAL-DRAL

ICO19JSPR 3RAL

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in inox (rvs)

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet “ledermotief”
afgeronde hoeken, scharnier wisselbaar
‘Café’ grepen in inox (rvs)

TWIN OPSTELLING CK-ICO19 “CONNECTION KIT”

ICO19JSPR 3RAL -CRAL

RAL KLEUR NAAR KEUZE “CUSTOM MADE”

US STYLE - INOX (RVS)

ICO19JSPR 30

ICO19JSPR 3BM-DBM

ICO19JSPR 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Café’ grepen in inox (rvs)

INOX (RVS)

ICO19JSPR 3BM-CBM

MAT ZWART RAL 9005

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken, deur rechtsdraaiend*
‘Design’ grepen in RAL kleur

Met de “connection kit” CK-ICO19 is het mogelijk een toestel met scharnier
links en een toestel met scharnier rechts aan elkaar te koppelen. Dit is geschikt
voor de US Style en alle standaard inbouw toestellen uit de ICO19 serie.
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IWO19-serie

FUNCTIONALITEITEN

| BOT TOM FREEZER 3-DEURS

DEURALARM

SABATMODE
TURBOCOOL
Voor een snelle koeling van de koelkast
wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst
of de deur vaak is geopend.
VERPLAATSBARE CLEARLOOK
DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig,
stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te
verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk
is en de indeling in te richten naar uw wensen.
WATER DISPENSER
Gekoeld en gefilterd water.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde LED verlichting geplaats in het
plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies
van binnenruimte.
INTERN WATERFILTER SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en
het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de
aanwezigheid in het water van onder andere
chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en
dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU
Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te
maken voor hoge artikelen.
VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN
DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas.
.

DELICATESSENLADE
Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas
en vleeswaren langer vers te houden.

DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE
MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en
groenten langer vers blijven.
IJSMACHINE
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch
worden aangemaakt.

VRIEZERMANDEN
Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het
vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaats
in het plafond verlichting zonder verlies van
binnenruimte.

ONTLUCHTING
Ontluchting via de voorzijde.

ClimateKEEPER technologie

No Frost & FrostGuard

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en
precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige
gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest
geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming onstaat op de wanden van de
diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor
zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van
precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en
dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.
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#2 |BOT TOM FREEZER 3-DEURS VRI JSTAAND
.

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

85

CM

527 L

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken
‘Café’ grepen in mat wit

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENCER

IWO19JSPF 8WM-DWM

IWO19JSPF 8WM

IWO19JSPF 8WM-CWM

MAT WIT RAL 9016

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken
‘Design’ grepen in mat wit

ICEMAKER

GE
WATERFILTER
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US STYLE - INOX (RVS)

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
‘Café’ grepen in kleur

IWO19JSPF 8RAL-DRAL

IWO19JSPF 8RAL

IWO19JSPF 8RAL -CRAL

RAL KLEUR NAAR KEUZE “CUSTOM MADE”

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

IWO19JSPF 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
‘Design’ grepen in mat zwart

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
‘Design’ grepen in kleur

IWO19JSPF SS

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
‘Café’ grepen in mat zwart

IWO19JSPF 8BM-DBM

IWO19JSPF 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

INOX (RVS)

IWO19JSPF 8BM-CBM

MAT ZWART RAL 9005

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet “ledermotief”
afgeronde hoeken, scharnier wisselbaar
‘Café’ grepen in inox (rvs)
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#2 |BOT TOM FREEZER 3-DEURS STANDAARD INBOUW

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

84 CM

527 L

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
‘Café’ grepen in mat wit

FULL
NO-FROST

WATER
DISPENCER

IWO19JSPF 3WM-DWM

IWO19JSPF 3WM

IWO19JSPF 3WM-CWM

MAT WIT RAL 9016

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
‘Design’ grepen in mat wit

ICEMAKER

GE
WATERFILTER
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US STYLE - INOX (RVS)

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
‘Café’ grepen in RAL kleur

IWO19JSPF 3RAL-DRAL

IWO19JSPF 3RAL

IWO19JSPF 3RAL -CRAL

RAL KLEUR NAAR KEUZE “CUSTOM MADE”

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

IWO19JSPF 30

standaard inbouw
deuren inox (rvs)
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
‘Design’ grepen in mat zwart

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
‘Design’ grepen in RAL kleur

IWO19JSPF SS

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
‘Café’ grepen in mat zwart

IWO19JSPF 3BM-DBM

IWO19JSPF 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

INOX (RVS)

IWO19JSPF 3BM-CBM

MAT ZWART RAL 9005

deuren inox (rvs)
zijkanten antraciet “ledermotief”
afgeronde hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)
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INO27-serie XXL

FUNCTIONALITEITEN

|

BOT TOMFREEZER SERIE

DEURALARM
SABATMODE
TURBOCOOL
Voor een snelle koeling van de koelkast
wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst
of de deur vaak is geopend.
VERPLAATSBARE CLEARLOOK
DEURVAKKEN
Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig,
stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te
verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk
is en de indeling in te richten naar uw wensen.
WATER DISPENSER
Gekoeld en gefilterd water.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde LED verlichting geplaats in het
plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies
van binnenruimte.
INTERN WATERFILTER SMARTWATER
Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en
het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de
aanwezigheid in het water van onder andere
chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en
dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU
Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te
maken voor hoge artikelen.
VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN
DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas.

DELICATESSENLADE
Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas
en vleeswaren langer vers te houden.

DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE
MET REGELBARE VOCHTIGHEID
Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en
groenten langer vers blijven.
IJSMACHINE
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch
worden aangemaakt.

LED-VERLICHTING
Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaats
in het plafond verlichting zonder verlies van
binnenruimte.

VRIEZERMANDEN
Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het
vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.
ONTLUCHTING
Ontluchting via de voorzijde.

ClimateKEEPER technologie

No Frost & FrostGuard

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en
precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige
gevoelige elektronische sensoren, een luchttunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest
geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming onstaat op de wanden van de
diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor
zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van
precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en
dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.
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#3 |BOT TOM FREEZER 3-DEURS VRI JSTAAND
.

XXL

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

92

CM

760 L

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken
‘Café’ grepen in mat wit

WATER
DISPENCER

FULL
NO-FROST

INO27JSPF 8WM-DWM

INO27JSPF 8WM

INO27JSPF 8WM-CWM

MAT WIT RAL 9016

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat wit
rechte hoeken
‘Design’ grepen in mat wit

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

XXL
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US STYLE - INOX (RVS)

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
‘Café’ grepen in kleur

INO27JSPF 8RAL-DRAL

INO27JSPF 8RAL

INO27JSPF 8RAL-CRAL

RAL KLEUR NAAR KEUZE “CUSTOM MADE”

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

INO27JSPF 80

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in inox (rvs)
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
‘Design’ grepen in mat zwart

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in RAL kleur
rechte hoeken
‘Design’ grepen in kleur

INO27JSPF FS

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
‘Café’ grepen in mat zwart

INO27JSPF 8BM-DBM

INO27JSPF 8BM

vrijstaand
deuren, zijkanten en top in mat zwart
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

INOX (RVS)

INO27JSPF 8BM-CBM

MAT ZWART RAL 9005

deuren inox (RVS)
zijkanten antraciet “ledermotief”
afgeronde hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)
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#3 |BOT TOM FREEZER 3-DEURS STANDAARD INBOUW

XXL

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

91

CM

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
‘Café’ grepen in mat wit

760 L

WATER
DISPENCER

FULL
NO-FROST

INO27JSPF 3WM-DWM

INO27JSPF 3WM

INO27JSPF 3WM-CWM

MAT WIT RAL 9016

standaard inbouw
deuren mat wit RAL 9016
rechte hoeken
‘Design’ grepen in mat wit

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

XXL
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US STYLE - INOX (RVS)

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
‘Café’ grepen in RAL kleur

INO27JSPF 3RAL-DRAL

INO27JSPF 3RAL

INO27JSPF 3RAL -CRAL

RAL KLEUR NAAR KEUZE “CUSTOM MADE”

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

INO27JSPF 30

standaard inbouw
deuren in inox (rvs)
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
‘Design’ grepen in mat zwart

standaard inbouw
deuren in RAL kleur naar wens
rechte hoeken
‘Design’ grepen in RAL kleur

INO27JSPF SS

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken,
‘Café’ grepen in mat zwart

INO27JSPF 3BM-DBM

INO27JSPF 3BM

standaard inbouw
deuren mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)

INOX (RVS)

INO27JSPF 3BM-CBM

MAT ZWART RAL 9005

deuren inox (RVS)
standaard inbouw
afgeronde hoeken
‘Café’ grepen in inox (rvs)
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#4 | WINE COOLER
ONDERBOUW | DUAL ZONE | WIJNKOELKAST

Twee temperatuur zones
Boven 5-12 °C / Onder 12-22 °C

Glazen deur met UV bescherming
Beukenhouten uitschuifbare schappen
Blauwe LED-verlichting - koolstoffilter
Scharnier wisselbaar
Capaciteit tot 51 flessen

D UA L

51

FLESSEN

IOW51DDSS
inox (rvs) omlijsting en inox buisgreep

IOW51DDBB
zwart glazen omlijsting en inox buisgreep

ZONE

IOW51DDBB-BG
zwart glazen omlijsting en mat zwarte buisgreep

#5 | BEVERAGE CENTER
ONDERBOUW | DRANKEN KOELKAST

Elektronische temperatuurregeling
Glazen deur met UV bescherming
Stalen uitschuifbare draagplateaus
Blauwe LED-verlichting
Scharnier wisselbaar
Capaciteit 150 liter

150
LITER

IOB150SS
inox (rvs) omlijsting en inox buisgreep

IOB150BB
zwart glazen omlijsting en inox buisgreep

IOB150BB-BG
zwart glazen omlijsting en mat zwarte buisgreep
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AFMETINGEN WINE COOLER & BEVERAGE CENTER

8
+
8
+
8
+
8
+
8
+
11

595

57

5

714
520

51

820
- 840
820-880

830-890

50

----

600

75

0

15

ø 76,4

300,5

58
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# AFMETINGEN BOT TOM FREEZER 2-DEURS

VRIJSTAAND

STANDAARD INBOUW & US STYLE

TWIN STANDAARD INBOUW & US STYLE

2-DEURS | ICO19JSPR

2-DEURS | ICO19JSPR

TWIN | ICO19JSPR

8

8

6

321

1

6

8

6

NIS

NIS/FIF

A

321
7

7

7

B

C
NIS

4
5

4
5

Standaard inbouw

Vrijstaand
Serie ICO19JSPR

4

80 - 8RAL
8BM - 8WM

Serie ICO19JSPR

US Style
SS - 30 - 3RAL
3BM - 3WM

SS

Standaard inbouw
Serie 2x ICO19JSPR
INCL. CK-19 CONNECTION KIT

US style
30 - 3RAL
3BM - 3WM

SS

10

1. Hoogte tot bovenkant kast

1805

1. Hoogte tot bovenkant kast

1742

1742

1. Hoogte tot bovenkant kast

1742

1742

2. Hoogte tot boven scharnier

1805

2. Hoogte tot boven scharnier

1772

1772

2. Hoogte tot boven scharnier

1772

1772

3. Hoogte tot bovenkant deur

1805

3. Hoogte tot bovenkant deur

1805

1775

3. Hoogte tot bovenkant deur

1805

1775

4. Diepte kast zonder deur

625

4. Diepte kast zonder deur

625

625

4. Diepte kast zonder deur

625

625

5. Diepte zonder handgreep

734

5. Diepte zonder handgreep

734

734

5. Diepte zonder handgreep

734

734

6. Diepte incl. “Cafe” handgreep

802

6. Diepte incl. “Cafe” handgreep

802

795

6. Diepte incl. “Cafe” handgreep

802

795

Diepte incl. “Design” handgreep

774

Diepte incl. “Design” handgreep

774

-

Diepte incl. “Design” handgreep

774

-

7. Diepte met koelkastdeur 90° open

1495

7. Diepte met koelkastdeur 90° open

1495

1495

7. Diepte met koelkastdeur 90° open

1495

1495
1690

8. Breedte

850

8. Breedte

840

840

8. Breedte

1690

9. Breedte opening deur (R)

590

9. Breedte opening deur (R)

590

590

9. Breedte opening deur (R)

590

590

10. Breedte opening deur (L)

590

10. Breedte opening deur (L)

590

590

10. Breedte opening deur (L)

590

590

1696

Afmetingen Nis

Afmetingen Nis

9

* Deuren van de BottomFreezer steken voor de nis uit
zodat de deuren kunnen opendraaien

Afmetingen Nis

A. Breedte Nis

855

A. Breedte Nis

845

845

A. Breedte Nis

1696

B. Diepte Nis*

632

B. Diepte Nis*

632

632

B. Diepte Nis*

632

632

C. Hoogte Nis

1815

C. Hoogte Nis

1785

1785

C. Hoogte Nis

1785

1785
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# AFMETINGEN BOT TOM FREEZER

3-DEURS

VRIJSTAAND

STANDAARD INBOUW & US STYLE

VRIJSTAAND

STANDAARD INBOUW & US STYLE

3-DEURS | IWO19JSPF

3-DEURS | IWO19JSPF

3-DEURS | INO27JSPF

3-DEURS | INO27JSPF

8

8

6

6

8

321

1

1

Serie IWO19JSPF

4
5

Standaard inbouw
80 - 8RAL
8BM - 8WM

Serie IWO19JSPF

7

7

4
5

Vrijstaand

US Style
30 - 3RAL
3BM - 3WM

6

321

7

7

4
5

8

6

SS

4
5

Vrijstaand
Serie INO27JSPF

Standaard inbouw
80 - 8RAL
8BM - 8WM

Serie INO27JSPF

US Style
30 - 3RAL
3BM - 3WM

FS

1. Hoogte tot bovenkant kast

1805

1. Hoogte tot bovenkant kast

1742

1742

1. Hoogte tot bovenkant kast

1805

1. Hoogte tot bovenkant kast

1742

1742

2. Hoogte tot boven scharnier

1805

2. Hoogte tot boven scharnier

1772

1772

2. Hoogte tot boven scharnier

1805

2. Hoogte tot boven scharnier

1772

1772

3. Hoogte tot bovenkant deur

1805

3. Hoogte tot bovenkant deur

1805

1775

3. Hoogte tot bovenkant deur

1805

3. Hoogte tot bovenkant deur

1805

1775

4. Diepte kast zonder deur

625

4. Diepte kast zonder deur

625

625

4. Diepte kast zonder deur

758

4. Diepte kast zonder deur

758

758

5. Diepte zonder handgreep

734

5. Diepte zonder handgreep

734

734

5. Diepte zonder handgreep

867

5. Diepte zonder handgreep

867

863

6. Diepte incl. “Cafe“ handgreep

802

6. Diepte incl. “Cafe“ handgreep

6. Diepte incl. “Cafe” handgreep

935

6. Diepte incl. “Cafe“ handgreep

935

930

802

795

Diepte incl. “Design” handgreep

774

Diepte incl. “Design“ handgreep

774

-

Diepte incl. “Design” handgreep

907

Diepte incl. “Design“ handgreep

907

-

7. Diepte met koelkastdeur 90° open

1070

7. Diepte met koelkastdeur 90° open

1070

1066

7. Diepte met koelkastdeur 90° open

1250

7. Diepte met koelkastdeur 90° open

1250

1244

8. Breedte

850

8. Breedte

840

840

8. Breedte

920

8. Breedte

910

910

9. Breedte opening deur (R)

320

9. Breedte opening deur (R)

320

320

9. Breedte opening deur (R)

340

9. Breedte opening deur (R)

340

340

10. Breedte opening deur (L)

320

10. Breedte opening deur (L)

320

320

10. Breedte opening deur (L)

340

10. Breedte opening deur (L)

340

340

Afmetingen Nis

Afmetingen Nis

Afmetingen Nis

Afmetingen Nis

A. Breedte Nis

855

A. Breedte Nis

845

845

A. Breedte Nis

925

A. Breedte Nis

915

915

B. Diepte Nis*

632

B. Diepte Nis*

632

632

B. Diepte Nis*

764

B. Diepte Nis*

764

764

C. Hoogte Nis

1815

C. Hoogte Nis

1785

1785

C. Hoogte Nis

1815

C. Hoogte Nis

1785

1785
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# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Serie

# FUNCTIONALITEITEN PER SERIE

BottomFreezer

BottomFreezer

BottomFreezer

ICO19

IWO19

INO27

Totaal Netto (L)

527

530

765

ISO Netto koelvak (L)

385

388

533

ISO Netto vriesvak (L)

142

142

232

Energieverbruik (kWh/a)

263

263

302

E

E

E

Energie klasse
Klimaat klasse

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

Aantal sterren

****

****

****

45

45

46

No Frost / ja

No Frost / ja

No Frost / ja

Geluidsniveau (dB (a))
Type ontdooiing / automatisch

Serie
Model

Wine cooler

Beveragecenter

IOW51

IOB150

150 / Max. 51 flessen

150

ISO Netto koelvak (L)

-

-

ISO Netto vriesvak (L)

-

-

Energieverbruik (kWh/a)

116

116

Energie klasse

G

G

Klimaat klasse

ST (16°C - 38°C)

ST (16°C - 38°C)

Aantal sterren

-

-

Geluidsniveau (dB (a))

41

41

Type ontdooiing / automatisch

ja

ja

Totaal Netto (L)

FUNCTIONALITEITEN

ICO19

IWO19

INO27

Waterdispenser

ja (intern)

ja (intern)

ja (intern)

IJsmachine (automatsch)

ja (intern)

ja (intern)

ja (intern)

Uitschuifbare, vriezermanden

2x

2x

2x

Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid

2x

2x

2x

Intern waterfiter SmartWater

XWF

XWF

XWF

ClearLook deurvakken (verstelbaar)

4x (2)

8x (4)

8x (4)

Verstelbare glazen draagplateaus

3x

3x

3x

Verstelbare glazen draagplateau ‘QuickSpace’

1x

1x

1x

Draagplateau over de gehele breedte

1x

1x

1x

Afgesloten delicatessenlade (temp. verstelbaar)

1x

1x

1x

Crisp clear LED-verlichting geïntegreerd (vriezer)

ja

ja

ja

Crisp clear LED-verlichting geïntegreerd (koelkast)

ja

ja

ja

Sabbat modus

ja

ja

ja

Deuralarm

ja

ja

ja

Indicator vervangen waterfilter

ja

ja

ja

TurboCool

ja

ja

ja

ja (intern)

ja (intern)

ja (intern)

Electronische bediening met temperatuur weergave

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 garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.am-ap.eu.

5
JAAR

GARANTIE
KOELCIRCUIT

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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www.iomabe.eu

American performance, European design.

Let’s make your kitchen cool again!

American Appliances B.V. | NL +31 (0)85 90 20 500 | BE +32 (0)37 47 00 77 | info@am-ap.eu

