
Adande  

Vad är Adande egentligen? Adande är nya och revolutionerande kyllådor som löser problemen 

som andra, konventionella draglådor, kylbänkar samt Vägg– kylskåp och frysar dras med. 

 

ADANDE: 

 Håller en jämn temperatur hela dygnet 

 Spara minst 40% i energiförbrukning 

 Adande är alltid inställbar mellan –22˚C till +12˚C, och går 

att kombinera med Chill-Blaster 

 Har ett brett utbud och flexibilitet, fristående eller inbyggda 

 Högre kapasitet än vanliga kylbänkar.  

 Adande lämnar 2 års garanti på listerna. 

 Kondensatorn håller sig fri från damm.  

 Kraftig konstruktion gör att lådorna håller bättre. 

 Få en total överblick av vad som finns i lådorna 

Temperaturen och Energiförbrukningen 

Adande har genom tester, i riktiga restauranger med högt tryck, (TGIF, Marriott, m.fl..) bevisat 

att dom håller en jämnare temperatur än dom ledande tillverkarna. På grund av sin unika  kon-

struktion stannar kylan i lådan jämfört med en vanlig kylbänk, där kylan ”rinner” ut och ersätts 

av varm och fuktig luft med isbildning och avfrostning som resultat. Detta gör att vanliga kyl-

bänkar får arbeta hårdare och därigenom drar dom mer energi. 

 

 

Flexibilitet 

Adande har ett brett modellprogram som gör att det alltid går att hitta en skräddasydd lösning för 

varje enskilt projekt. Det går till och med att bygga in Adande Kyllådor i delikatessdiskar eller ba-

rer. Möjligheterna är enorma! På grund av sin design får man plats med fler gastronom bleck per 

meter arbetsbänk. På en arbetsbänk som är 5500 mm lång får man plats med 40 1/1 gastronom 

bleck jämfört med 28 i en traditionell arbetsbänk med draglådor. 

Alla kyllådor går att ställa in mellan –22˚C till +12˚ C. Vissa modeller går till och med att kombi-

nera med en Chill-blaster funktion för snabb nerkylning eller nedfrysning och då får man en 

kyllåda med frys, kyl och Chill-blaster i samma, beroende på säsongsvariationer och meny. 

 

 

 

 

Kylan stannar kvar i lådan mycket bättre             I princip all kyla ”rinner” ur kylskåpet Även konventionella kyllådor tappar i temperatur 



 

Adande  

Byggt för att hålla 

Adandes Kyllådor har en mycket kraftig konstruktion som 

gör att dom håller för dom tuffa tag som krävs i kök och 

snabbmatsställen.  

Adande lämnar 2 års garanti på listerna, eftersom dom är 

inbyggda i lådans”tak”. Det gör att det inte samlas smuts 

och matrester i dom. Eftersom man lätt plockar ut lådan är 

den väldigt lätt att hålla ren. 

Kondensorn sitter väl skyddat så man slipper igendammade kondensatorer som gör att enhet-

en får arbeta hårdare, med resultat att det går åt mer energi och att den gamla vanliga kyl-

bänken inte håller kylan korrekt. 

En mic en place dröm. 

Det är lättöverskådligt vad som ligger i dem, även längst bak. Alltid en perfekt ordning. 

Adandes kyllådor har alla fördelar med konstant temperatur, även under den mest hektiska 

tiden.  

Dom är lätt att hålla rent, man slipper det tidsödande arbetet med att gno bort smuts från 

vecken på listerna.  

Det får plats med mer livsmedel i dem och möjligheterna att sätta i olika kombinationer av 

geidrar gör att möjligheterna för att skräddarsy Adande lådan efter behoven är nästintill oänd-

liga. 

 
KONTAKTINFORMATION: 

För mer information om Adandes kompletta modellprogram 
och annan information välkommen att kontakta: 

Generalagent 

Wetact Produkter AB 

T: 08-712 14 60 

F: 08-712 38 33  

info@wetact.se 

www.wetact.se 

mailto:info@wetact.se
http://www.wetact.se

