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CUSTOMIZE
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Over mabe
en io-mabe
Mabe is een concern met een historie van meer dan 70 jaar en is gevestigd
in Mexico. In 2017 waren er 19.000 werknemers in dienst, het concern
is uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Mexico. Mabe is
marktleider in huishoudelijke apparaten in Latijns-Amerika en NoordAmerika. Ze behoort nu tot de grootste fabrikanten van groothuishoudelijke
toestellen, zoals koelkasten, wasmachines en kooktoestellen die te vinden
zijn in winkels van Argentinië tot Canada. De fabriek in Mexico ligt in een
sterk economisch groeiende regio waar veel hightec productiebedrijven
zijn gelegen. Veel USA-bedrijven hebben hun hightec-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 groothuishoudelijke toestellen ter hand
te nemen.
In 2000 openden beide bedrijven gezamenlijk een fabriek in Celaya in
Mexico. Sinds dat jaar zijn bijna alle ‘No Frost’ koelkasten, zoals sideby-side, bottom freezers en top freezers voor de markten in Amerika,
Europa en het Midden-Oosten in Mexico geproduceerd.
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 gekookt.
Het is een plek waar esthetiek en functionaliteit in harmonie samengaan.
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SMAAKMAKENDE
LEKKER ETEN
START
prestaties
MET GOED
KOELEN

MET EEN
KOELKAST VAN
IOMABE KIEST
U VOOR

HARMONIE

BALANS

EENVOUD

Het tijdloze design,
kan moeiteloos in
elke ruimte toegepast
worden. Of u nu kiest
voor vrijstaand of
inbouw.

Design en
functionaliteiten
zijn altijd perfect op
elkaar afgestemd
en zorgen voor een
prima balans.

Mooi in zijn
eenvoud.
De koelkasten van
Iomabe zijn
uitermate
gebruiksvriendelijk.

EENVOUD EN
SMAAKVOL
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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.
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GARANTIE
KOELCIRCUIT

ALS
COOL
OOK
KOUD
MOET
ZIJN.

FULLBLACK |

De Luxe-serie

tot -300C
(pre-chill)

No Frost met
FrostGuardtechnologie
De No Frost geventileerde koeling garandeert homogene temperaturen die
het mogelijk maken uw voedsel beter te bewaren en efficiënter in te vriezen.
Door De FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat het automatisch ontdooien
een stuk gemakkelijker gaat. Aan de hand van precieze berekeningen
(bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressordraaitijden en dergelijke) ontdooit uw koelkast enkel wanneer het nodig
is. Bovendien vermijdt FrostGuard dat diepgevroren voedingswaren
gedeeltelijk ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net voor het ontdooien
extra te koelen tot zelfs -30ºC (pre-chill) en de hele ontdooicyclus heel kort
te houden. Hierdoor vermindert de kans op vriesbrand aanzienlijk. Dankzij
deze technologie kunnen de voedingswaren langer en beter bewaard
blijven en hoeft er niet meer handmatig ontdooid te worden.

GEDEELTELIJK ONTDOOIEN
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VERLENGt de
HOUDBAARHEID
van voedsel

ClimateKeeper
& ClimateGuardtechnologie
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. Door de elektronische bediening kunt u een onafhankelijke controle
houden op de koelkast- en de vriezertemperaturen, waardoor de temperatuurverschillen minder groot zijn en u uw voedingswaren langer en verser
kunt 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 hoge snelheid van het invriezen zal
uw voedsel tot de kern invriezen: bijvoorbeeld een kip van 1,5 kg zal in de
massa ingevroren worden in minder dan twee uur en zal niet van smaak of
structuur veranderen na het ontdooien.

LEKKER LANG VERS
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SMAAKMAKENDE
prestaties

EnergySmart
Dankzij verbeterde eigenschappen, zoals de elektronische sensoren en
FrostGuard, gaan de iomabe-koelkasten veel beter met hun energieverbruik
om. Zo besparen ze veel energie in vergelijking met toestellen van vorige
generaties. Dankzij deze technologie presteren deze Amerikaanse
koelkasten bijzonder goed in hun energieklasse, zonder negatieve invloed
op de kwaliteit om te koelen, te bewaren en in te vriezen. De gehele iomabecollectie valt in de zuinige A+-klasse.

EEN SLIMME KEUZE
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IN DRIE STAPPEN
naar ultiem
cool
De side-by-side ‘American’ koelkasten van iomabe zijn verkrijgbaar in 65
leverbare modellen. Er is er altijd eentje die past bij uw wensen en smaak.
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

|

Customize |
Cool

|

De eerste vraag is: wilt u een vrijstaande side-by-side
of ingebouwd?
De tweede vraag is: welke kleur/bekleding wilt u er
omheen?
De derde vraag is: Welke uitvoering past het best wij
uw wensen?

CHOOSE

CUSTOMIZE

COOL

1

2

3

KIES UW
MODEL

KIES UW
BEKLEDING

KIES UW
UITVOERING
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CHOOSE

Vrijstaand
of inbouw?
De side-by-side koelkasten van iomabe kunnen op drie manieren
geplaatst worden.

1

2

3

VRIJSTAAND

STANDAARD
INBOUW

VLAKKE
INBOUW

(MET OF ZONDER ‘DAK’)

Ten eerste zijn er de modellen die vrijstaand geplaatst kunnen worden.
Voor de vrijstaande modellen is er de keuze uit twee verschillende
opties: modellen met hoge deuren en modellen met een zogenaamde
top (dakje).
Ten tweede is er de mogelijkheid om uw ‘American’ koelkast in te
bouwen, waarbij de deuren iets uit de wand steken. Het inbouwen
van een ‘American’ side-by-side koelkast is uniek bij iomabe en bij de
meeste concurrerende modellen niet mogelijk.
Ten derde bieden wij een inbouwkit voor vlakke montage in de wand.
Deze inbouwkit, inclusief bevestigingsmateriaal, maakt hetmogelijk de
side-by-side dusdanig te monteren dat de deuren één vlak met de wand
vormen. De inbouwkit is verkrijgbaar in Inox (RVS), zwart gelakt en in
RAL naar keuze. Wanneer u hiervoor kiest is het van belang dat de nis
100 cm breed is voor de juiste afwerking.

American performance, European design.

Let’s make your kitchen cool again!
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KLEURRIJK
DENKEN

CUSTOMIZE

DE BEKLEDING
DIE PAST BIJ UW
SMAAK OF
INTERIEUR
Met de ‘American’ side-by-side koelkast van iomabe kiest u echt een
maatwerkkoelkast die eruit ziet zoals u dat wenst. U kiest de kleur of
uitvoering die past bij uw smaak of interieur. En die keuze is groot. Zo zijn
er modellen met een fraaie en stoere inox (RVS)-uitvoering. Veel modellen
zijn standaard leverbaar in zwart, wit, crème of rood. Voor wie het nog
degelijker wil, is er een mogelijkheid om de side-by-side uit te voeren
in betonlook. En mocht die keuze nog niet voldoende zijn, dan is uw
iomabe zelfs leverbaar in een RAL-kleur naar keuze. Voor wie houdt van
bijvoorbeeld een felroze, helblauwe of eigele Big American.

INOX-RVS

BLACK RAL9005

WHITE RAL9010

ELEGANCE

CRÈME-RAL1015

RED RAL3003

RAL NAAR KEUZE

BETON-LOOK
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CHOOSE

VIER
modellen
om uit te
kiezen
Side-by-side koelkasten van iomabe kenmerken zich door een aantal unieke sterke punten. Zo is iomabe niet alleen Amerikaans degelijk,
maar ook kwalitatief hoogstaand. Het binnenwerk bestaat uit glazenliggers van ABS. De deuren sluiten met brede rubbers en magneetstrips.
U kunt kiezen uit vier basismodellen:

GLOBAL-SERIE

DE LUXE-SERIE

EXCLUSIVE-SERIE

EXCLUSIVE XXL-SERIE

American performance, European design.

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

CHOOSE

Global-serie

VERKRIJG
BAAR
MET EN Z
ONDER
IJSDISPEN
SER

#1
De Global-serie staat voor basic en kwaliteit. Deze zijn uitgerust met de
standaard-functies. Het Global-gamma is verkrijgbaar met en zonder
ijsdispenser. De inhoud is 643 liter.

24

CHOOSE

Global-serie

6 4 3L

De Global-serie beschikt over een aantal hoogwaardige
basisfunctionaliteiten, die uitmunten door degelijkheid en gebruiksgemak.
Zie op pagina 56 tot 58 welke functionaliteiten dat zijn en kijk hoe cool uw
American koelkast eruit kan zien.
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DE LUXE-serie

CHOOSE

De Luxe-serie

MET
CRISP CLE
AR
LED-VERL
ICHTING

#2
Het De Luxe-gamma is een luxere serie met hogere kwaliteit binnenwerk,
voorzien van extra opties vergeleken met het Global-assortiment.
Zoals LED-binnenverlichting, Ultraflow en dergelijke.
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CHOOSE

De Luxe-serie

666L

De De Luxe-serie beschikt over veel extra hoogwaardige functionaliteiten en
opties, die uw American side-by-side nog aantrekkelijker maken in uitstraling
en gebruiksgemak. Zie op pagina 56 tot 58 welke functionaliteiten dat zijn
en kijk hoe cool uw American koelkast eruit kan zien.
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LET’S MAKE
YOUR
KITCHEN
COOL
AGAIN!

Exclusive-serie

CHOOSE

Exclusive-serie

MET
CUSTOMCOOL

#3
Het Exclusive-gamma is de serie met de meest exclusieve uitvoeringen.
Deze side-by-side koelkasten hebben ten opzichte van het
De Luxe-gamma extra opties zoals instelling op drie temperaturen,
QuickIce-functie, de CustomCool-lade (een extra lade warm/koud),
TurboCool-functie, PreciseFill-functie, gelagerde uitschuifbare vriezermanden,
extra LED-verlichting en dergelijke.
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CHOOSE

Exclusive-serie

666L

De Exclusive-serie beschikt over de meest hoogwaardige functionaliteiten en
opties, die uw American side-by-side een waar paradepaardje maken in uw
klassekeuken. Zie op pagina 56 tot 58 welke functionaliteiten dat zijn en kijk
hoe cool en luxe uw American koelkast eruit kan zien.
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Exclusive XXL-serie

CHOOSE

Exclusive XXL-serie
BIG AMERICAN

EXTR A
DIEP

#4
Het Exclusive XXL-gamma is vergelijkbaar met het Exclusive-gamma, maar
dan extra diep en de grootst mogelijke inhoud van 840 liter. Dit is de grootste
verkrijgbare side-by-side koelkast op de markt, een ‘big American’,
écht USA.
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CHOOSE

Exclusive XXL-serie
BIG AMERICAN

840L

Ook de Exclusive XXL-serie beschikt over de meest hoogwaardige
functionaliteiten en opties, die uw Big American side-by-side opwaarderen tot
een koelkast die gezag uitstraalt. Zie op pagina 56 tot 58 welke functionaliteiten
dat zijn en kijk hoe cool en luxe uw Big American eruit kan zien.
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COOL

deze zeven
varianten
maken uw
keuken compleet
#1 | Global Z-series
Dit is de versie met basisfuncties, zonder ijsdispenser.
#2 | Global-series
Dit is de versie met basisfuncties inclusief ijsdispenser.
#3 | De Luxe 24 CG-series
Dit is de meest verkochte versie, de ‘original American side-by-side’.
#4 | De Luxe 24 KB-series
Dit is de versie als hierboven, maar dan met decorlijsten.
#5 | De Luxe 24 MB-series
Dit is de versie als de 24 CG-series, maar dan met minibar.
#6 | Exclusive 24 V-series
Dit is de meest exclusieve versie van iomabe, met vele extra’s en
hoge kwaliteit.
#7 | Exclusive XXL 30-series
Dit is de versie als hierboven, maar dan dieper en met meer inhoud.

American performance, European design.

Let’s make your kitchen cool again!
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COOL

ORGF2DBF WW

ZONDER
IJSDISPEN
SER

#1 | GLOBAL Z-SERIES
Dit is de versie met basisfuncties zonder ijsdispenser.
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COOL

ORGS2DBF 6B

ORGS2DBF 80

VERKRIJG
BA
IN 5 KLEU AR
RE
OF R AL N N
AAR
KEUZE

Vrijstaand met top, verkrijgbaar in inox (RVS),
rood, zwart, wit, cream en RAL-kleur naar keuze.

Vrijstaand met hoge deuren,
verkrijgbaar in inox (RVS).

Standaard inbouw,
verkrijgbaar in inox (RVS).

ORGS2DBF SS

ORGS2DBF 30

VERKRIJG
BA
IN 2 KLEU AR
REN

Basic, verkrijgbaar in
inox (RVS) en wit.
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COOL

ORGS2DFF 80

MET
IJSDISPEN

#2 | GLOBAL-SERIES
Dit is de versie met basisfuncties inclusief ijsdispenser.
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SER

COOL

ORGS2DFF 6R

ORGS2DFF 80

VERKRIJG
BA
IN 5 KLEU AR
RE
OF R AL N N
AAR
KEUZE

Vrijstaand met top, verkrijgbaar in inox (RVS),
rood, zwart, wit, cream en RAL-kleur naar keuze.

Vrijstaand met hoge deuren,
verkrijgbaar in inox (RVS).

Standaard inbouw,
verkrijgbaar in inox (RVS).

ORGS2DFF SS

ORGS2DFF 30

VERKRIJG
BA
IN 2 KLEU AR
REN

Basic, verkrijgbaar in 2 kleuren.
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COOL

ORE24CGF WW

CRISP
CLEAR LED

#3 | DE LUXE 24 CG-SERIES
Dit is de meest verkochte versie, de ‘original American side-by-side’.
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COOL

ORE24CGF 60

ORE24CGF8 RAL

VERKRIJG
BA
IN 5 KLEU AR
RE
OF R AL N N
AAR
KEUZE

Vrijstaand met top,
verkrijgbaar in inox (RVS).

Vrijstaand met hoge deuren, verkrijgbaar in inox (RVS),
rood, zwart, wit, cream en RAL-kleur naar keuze.

Standaard inbouw, verkrijgbaar in inox (RVS),
rood, zwart, wit, cream en RAL-kleur naar keuze.

ORE24CGF BB

ORE24CGF 3C

VERKRIJG
BA
IN 5 KLEU AR
RE
OF R AL N N
AAR
KEUZE

Basic, verkrijgbaar in wit,
zwart en inox (RVS).
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COOL

ORE24CGF KB200

SPIEGEL
DEUREN

#4 | DE LUXE 24 KB-SERIES
Standaard inbouw, verkrijgbaar in 4 kleuren.
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Verkrijgbaar met
decorlijst met spiegels.

ORE24CGF KBGB

ORE24CGF KB200

COOL

Verkrijgbaar met
decorlijst met zwart glas.

Verkrijgbaar met
decorlijst met wit glas.

ORE24CGF BB

ORE24CGF KBGW

BEPAAL J
E
EIGEN PA
NELEN

Verkrijgbaar met
decorlijst zonder panelen.
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COOL

ORE24CHF SS

MET
MINIBAR

#5 | DE LUXE 24 MB-SERIES
Dit is de versie als de 24 CG-series, maar dan met minibar.
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ORE24CHF WW

Vrijstaand met hoge deuren,
verkrijgbaar in inox (RVS).

ORE24CHF 30

Vrijstaand met top,
verkrijgbaar in inox (RVS).

ORE24CHF 80

ORE24CHF 60

COOL

Standaard inbouw,
verkrijgbaar in inox (RVS).
Ook mogelijk met
Flush-Integration-Frame (zie pagina 61).

Basic, verkrijgbaar in inox (RVS)
en wit.
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COOL

ORE24VGF 3RAL

VEEL
EXTRA’S

#6 | E XC L U S I V E 24 V - S E R I E S
Dit is de meest exclusieve versie van iomabe, met vele extra’s en hoge kwaliteit.
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COOL

ORE24VGF 6E

ORE24VGF 8R

OOK
VERKRIJG
BAAR
IN ELEGA
NCE

Vrijstaand met top, verkrijgbaar in inox (RVS)
+ in Elegance-uitvoering.

Vrijstaand, verkrijgbaar in inox (RVS),
rood, zwart, wit, cream, RAL-kleur naar keuze.

Standaard inbouw, verkrijgbaar in inox (RVS),
rood, zwart, wit, cream en RAL-kleur naar keuze
+ in Elegance-uitvoering. Ook mogelijk met
Flush-Integration-Frame (zie pagina 61).

ORE24VGF SS

ORE24VGF 30

VERKRIJG
BA
IN 5 KLEU AR
RE
OF R AL N N
AAR
KEUZE

Basic, verkrijgbaar in inox (RVS).
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COOL

ORE30VGF 70

XXL

#7 | E XC L U S I V E 24 V - S E R I E S
Dit is de versie als hiervoor, maar dan dieper en met meer inhoud.
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Vrijstaand met top,
verkrijgbaar in inox (RVS) en zwart.

ORE30VGF 7E

ORE30VGF 7B

COOL

Vrijstaand met top,
verkrijgbaar in RAL naar keuze.

ORE30VGF SS

ORE30VGF 7RAL

Vrijstaand met top, verkrijgbaar in
in Elegance-uitvoering

Basic, verkrijgbaar in inox (RVS).
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Model

Type

Uitvoering

Global

# 1 z-serie

Modellen

Kleurenopties

Vrijstaand met top

ORG S2 DBF 60
ORG S2 DBF 6R
ORG S2 DBF 6B
ORG S2 DBF 6W
ORG S2 DBF 6C
ORG S2 DBF 6RAL

Inox (RVS)
Rood
Zwart
Wit
Cream
RAL kleur naar keuze

Vrijstaand (hoge deuren)

ORG S2 DBF 80

Inox (RVS)

Standaard inbouw

ORG S2 DBF 30

Inox (RVS)

Basic

ORG F2 DBF WW
ORG S2 DBF SS

Wit
Deuren in inox (RVS)

Vrijstaand met top

ORGS2DFF60
ORGS2DFF6R
ORGS2DFF6B
ORGS2DFF6W
ORGS2DFF6C
ORGS2DFF6RAL

Inox (RVS)
Rood
Zwart
Wit
Cream
RAL kleur naar keuze

Vrijstaand (hoge deuren)

ORGS2DFF80

Inox (RVS)

Standaard inbouw

ORGS2DFF30

Inox (RVS)

Basic

ORGS2DFFSS

Deuren in inox (RVS)

Vrijstaand met top

ORE24CGF60

Inox (RVS)

Vrijstaand (hoge deuren)

ORE24CGF80
ORE24CGF8R
ORE24CGF8B
ORE24CGF8W
ORE24CGF8C
ORE24CGF8RAL

Inox (RVS)
Rood
Zwart
Wit
Cream
RAL kleur naar keuze

ORE24CGF30
ORE24CGF3R
ORE24CGF3B
ORE24CGF3W
ORE24CGF3C
ORE24CGF3RAL

Inox (RVS)
Rood
Zwart
Wit
Cream
RAL kleur naar keuze

Basic

ORE24CGFWW
ORE24CGFBB
ORE24CGFSS

Wit
Zwart
Deuren in inox (RVS)

#4 24 KB serie

Standaard inbouw

ORE24CGFKB
ORE24CGFKB200
ORE24CGFKBGB
ORE24CGFKBGW

decorlijst zonder panelen
decorlijst met spiegels
decorlijst met zwart glas
decorlijst met wit glas

#5 24 MB serie

Vrijstaand met top

ORE24CHF60

Inox (RVS)

Vrijstaand (hoge deuren)

ORE24CHF80

Inox (RVS)

#2 serie

De Luxe

#3 24 CG serie

Standaard inbouw

Standaard inbouw

Exclusive

#6 24 V-series

#7 30 V-series

Ja

ORE24CHF30

Inox (RVS)

Basic

ORE24CHFWW
ORE24CHFSS

Wit
Deuren in inox (RVS)

Vrijstaand met top

ORE24VGF60
+
ORE24VGF6E

Inox (RVS)
+
Elegance

Vrijstaand (hoge deuren)

ORE24VGF80
ORE24VGF8R
ORE24VGF8B
ORE24VGF8W
ORE24VGF8C
ORE24VGF8RAL

Inox (RVS)
Rood
Zwart
Wit
Cream
RAL kleur naar keuze

ORE24VGF30
ORE24VGF3R
ORE24VGF3B
ORE24VGF3W
ORE24VGF3C
ORE24VGF3RAL
+
ORE24VGFSS3E

INOX (rvs)
Rood
Zwart
Wit
Cream
RAL kleur naar keuze
+
Elegance

Basic

ORE24VGFSS

Deuren in inox (RVS)

Vrijstaand met top

ORE30VGF70
ORE30VGF7B
ORE30VGF7RAL
+
ORE30VGF7E

INOX (rvs)
Zwart
RAL kleur naar keuze
+
Elegance

Basic

ORE30VGFSS

Deuren in inox (RVS)

Standaard inbouw

Exclusive XXL

Vlakinbouw
mogelijk op 30, 3B,
3RAL

ja

ja
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FUNCTIONALITEITEN
De iomabe Global side-by-side koelkasten beschikken over een aantal hoogwaardige
basisfunctionaliteiten. De De Luxe- en Exclusive-serie hebben daar bovenop nog eens extra
functionaliteiten en opties. Op deze pagina leggen we ze uit en in de tabel op de volgende pagina
ziet u welke serie over welke functionaliteiten beschikt.

IJSMACHINE & SWEETSPOT
Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch
worden aangemaakt. Boven de ijslade
bevindt zich de SweetSpot, een specifiek
compartiment om roomijs optimaal te
bewaren. Deze functionaliteit is optioneel bij
modellen zonder dispenser.
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 (niet op modellen zonder
dispenser).
PRECISEFILL
Precies de door u gevraagde hoeveelheid
fris, gezuiverd water. Eenvoudig,
programmeerbaar, ideaal voor de bereiding
van uw favoriete recepten of sportdranken.
QUICKICE
Maakt tot wel 50% sneller ijs dan bij de
normale instellingen. Ideaal wanneer u
gasten verwacht.
UITSCHUIFBARE VRIEZERLADEN
EN DRAAGPLATEAUS
Uitschuifbare vriezerladen en uitschuifbare
glazen draagplateaus.
ULTRAFLOW
Een functionaliteit voor een extra snelle uitgifte
van gezuiverd water.
De Ultraflow100 is de snelste verdeler met
bijna 3 liter per minuut
gezuiverd water.
SLIDE ‘N STORE VRIEZERMANDEN
Geheel uittrekbare vriezermanden op stalen
gelagerde glijders, waardoor het vullen en
leeghalen een stuk gemakkelijker gaat.
GROENTE- EN FRUITLADE MET
REGELBARE VOCHTIGHEID
Lade van dezelfde diepte als het toestel.
Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en
groenten langer vers blijven.
AFGESLOTEN LADE VOOR
VLEES EN VIS
Een speciale koude lade (ca. 0 °C,)
speciaal voor het langer vers bewaren van
uw vlees- of visproducten.
.
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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.
INTERN WATERFITER 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 (niet op modellen
zonder dispenser).
COMPARTIMENT VOOR
ZUIVELPRODUCTEN
Hierin zorgt u voor behoud van een ideale
temperatuur voor zuivelproducten, waarmee
vermeden wordt dat bijvoorbeeld de boter te
hard wordt.
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.
QUICKSPACE DRAAGPLATEAU
Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te
maken voor hoge artikelen.
UITSCHUIFBARE, MORSVRIJE GLAZEN
DRAAGPLATEAUS
Uitgevoerd in veiligheidsglas. Deze
functionaliteit vereenvoudigt het vullen,
leeghalen en reinigen.
DELICATESSENLADE
Lade met aangepaste temperatuur om uw kaas
en vleeswaren langer vers te houden.
CUSTOMCOOL
Geklimatiseerde lade voor optimale
flexibiliteit: snel koelen, hygiënisch ontdooien
of aangepaste temperatuur (0 °C, 2 °C of 6
°C). De keuze is aan u
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FUNCTIONALITEITEN PER MODEL
FUNCTIONALITEITEN

GLOBAL

DE LUXE

EXCLUSIVE

Hoge lightTouch dispenser met LED en kinderslot

x

x

x

IJsmachine & SweetSpot

x

x

x

Vriezerladen en draagplateaus

GLOBAL-Z

x

x

x

Uitschuifbare, vriezermanden en draagplateaus

x

Slide ‘n Store vriezermanden
Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid

x

Intern waterfiter SmartWater

x

x

x

x

x

x

Verplaatsbare ClearLook deurvakken

x

x

x

x

Compartiment voor zuivelproducten

x

x

x

x

Uitschuifbare, morsvrije glazen draagplateaus

x

x

x

x

Afgesloten lade voor vlees en vis

x

x

x
x

CustomCool lade
LED-verlichting
Crisp clear LED-verlichting

x
x

x

Slide ‘n Store vriezermanden

x

TurboCool

x

PreciseFill

x

QuickIce

x

Ultraflow 64

x

Ultraflow 100

x

Delicatessenlade

x

QuickSpace draagplateau

x

Minibar
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x

x

DEZE Opties
en toebehoren
MAKEN uw
koelkast nog
persoOnlijker
Voor alle modellen in de iomabe-series zijn verschillende opties en
toebehoren leverbaar, zodat uw maatwerk side-by-side koelkast nog
meer op uw wensen kan worden afgestemd. Kies bijvoorbeeld uit:
- Lange inox (RVS) buisgrepen in plaats van standaard beugelgrepen.
- Messing of chromen buisgrepen in plaats van inox (RVS) buisgrepen.
RVS

Global-serie
ORGS2DBF SS
ORGF2DBF WW
ORGS2DFF SS
De Luxe-serie
ORE24CGF BB
Exclusive XXL-serie
ORE30VGF SS

MESSING

CHROME

Global-serie
ORGS2DBF
6B/6W/6R/6C/6RAL
ORGS2DFF
6B/6W/6R/6C/6RAL

Exclusive-serie
ORE24VGF
8B/8W/8R/8C/8RAL
ORE24VGF
3B/3W/3R/3C/3RAL

De Luxe-serie
ORE24CGF
8B/8W/8R/8C/8RAL
ORE24CGF
3B/3W/3R/3C/3RAL

Exclusive XXL-serie
ORE30VGF 7B/7RAL
Bestelnummer chrome: CH
Bestelnummer messing: MH

Bestelnummer: LH
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Ijsmachine,
waterfilters
en aansluitset
Standaard wordt er een waterfilter en aansluitset bij de koelkast meegeleverd.

Elektronische interne ijsmachine voor de
Global Z-series zonder dispenser, een
automatische ijsmachine inclusief ijslade die
wordt gemonteerd in het vriesvak.
Bestelnummer 05

MWF - GE Smartwater
- Vervangpatroon
- Intern waterfilter
- Geschikt voor Global-serie met dispenser en
De Luxe series

MSWF - GE Smartwater
- Vervangpatroon
- Intern waterfilter
- Geschikt voor: Exclusive-serie

WLTK - Aansluitset
- Slang ca 3 meter, incl. koppelingen
- 1/4” koelkast, 3/4” kraan
- Geschikt voor: Alle iomabe- en GE-toestellen
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Flush
intergration
frame - FIF
(montage vlak
in de wand)
Indien u de deuren van de koelkast vlak met de wand wenst in te bouwen is
dit mogelijk door de Flush intergration frame om de koelkast heen te plaatsen.
De nis afmetingen dienen wel te worden aangepast zie de afmetingen van de
te maken nis op pagina 65. De inbouwkit wordt los meegeleverd en is compleet
incl. bevestigingsmateriaal.

Modellen die geschikt zijn voor vlakke inbouw
met inbouwkit
#3 De Luxe 24 CG-serie, variant Inbouw, in de kleuren INOX,
Zwart en RAL ORE24 CGF 30-3B-3RAL
#5 De Luxe 24 MB-serie, variant Inbouw, in de kleur INOX ORE24 CHF 30
#6 Exclusive 24 V-serie, variant Inbouw, in de kleuren INOX,
Zwart en RAL ORE24 VGF 30-3B-3RAL
Frame voor vlak geïntegreerde inbouw. Keuze uit inox, zwart of in RAL kleur
Bestelnummer:
Inox: FIF-30 / Zwart: FIF-3B / RAL: FIF-3RAL
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SPECIALS

#8 | WI JNKOELER
Onderbouw + Dual zone | (H x D x B) 820 x 575 x 595mm
Voor de echte liefhebber is er naast de iomabe-series American koelkasten ook een bijpassende
wijnkoeler leverbaar. Deze koeler heeft een capaciteit van 51 flessen. De wijnkoeler heeft
Energieklasse B, elektronische temperatuurregeling, koolstoffilter, fraaie houten schappen en witte
LED-verlichting. Een absolute functionele verfraaiing van uw keuken.
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SPECIALS

511L

#9 | TOP-FREEZER
Naast de ‘American’ side-by-side koelkasten produceert iomabe ook de
No Frost Top Freezer Amerikaanse stijl. De deuren zijn in Black Stainles
Steel, met een zwarte kast in leder motief. (H x D x B) 1692 x 785 x 750mm
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NIS/FIF
8

6

5

A

NIS EN FIF

2

B

C

31

10

4

9

7

Vrijstaand met top

A

C

Modellen

Global

De Luxe &
Exclusive

XXL
Exclusive

1. Hoogte tot bovenkant kast

1805

1810

1810

2. Hoogte tot boven scharnier

nvt

nvt

nvt

3. Hoogte tot bovenkant deur

nvt

nvt

nvt

4. Diepte kast zonder deur

607

620

725

5. Diepte zonder handgreep

679

692

866

6. Diepte incl. handgreep

720

733

928

7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open

1157

1170

1284

8. Breedte

916

917

925

9. Breedte opening deur (R)

453

453

478

10. Breedte opening deur (L)

324

324

365

Afmetingen Nis

B

A. Breedte Nis

922

923

930

B. Diepte Nis

632

632

737

C. Hoogte Nis

1825

1830

1830

Vrijstaand (hoge deuren)

A

C

Modellen

Global

De Luxe &
Exclusive

1. Hoogte tot bovenkant kast

1794

2. Hoogte tot boven scharnier

nvt

1794
nvt

3. Hoogte tot bovenkant deur

nvt

1794

4. Diepte kast zonder deur

607

607

5. Diepte zonder handgreep

679

679

6. Diepte incl. handgreep

720

720

7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open

1157

1157

8. Breedte

916

917

9. Breedte opening deur (R)

453

453

10. Breedte opening deur (L)

324

324

Afmetingen Nis

B
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A. Breedte Nis

922

923

B. Diepte Nis

632

632

C. Hoogte Nis

1820

1820

Standaard inbouw & Vlak inbouw

A

C

Modellen

Global

De Luxe & i.c.m. FIF
Exclusive inbouwframe

1. Hoogte tot bovenkant kast

1754

1754

-

2. Hoogte tot boven scharnier

1766

1766

-

3. Hoogte tot bovenkant deur

1794

1794

-

4. Diepte kast zonder deur

607

607

-

5. Diepte zonder handgreep

679

679

-

6. Diepte incl. handgreep

720

720

-

7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open

1157

1158

-

8. Breedte

910

909

-

9. Breedte opening deur (R)

453

453

-

10. Breedte opening deur (L)

324

324

-

Afmetingen Nis

B

A. Breedte Nis

918

915

1000

B. Diepte Nis

632

632

710

C. Hoogte Nis

1780

1780

1835

Basic

A

C

Modellen

Global

De Luxe &
Exclusive

1. Hoogte tot bovenkant kast

1754

1754

2. Hoogte tot boven scharnier

1766

3. Hoogte tot bovenkant deur

nvt

4. Diepte kast zonder deur

De Luxe XXL
KB
Exclusive
1754

1754

1766

1766

1766

nvt

1792

nvt

607

607

607

712

5. Diepte zonder handgreep

679

679

679

853

6. Diepte incl. handgreep

720

720

720

915

7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open

1157

1157

1158

1271

8. Breedte

909

909

909

909

9. Breedte opening deur (R)

453

453

453

478

10. Breedte opening deur (L)

324

324

324

365

915

915

915

915

Afmetingen Nis
A. Breedte Nis

B

B. Diepte Nis

632

632

632

725

C. Hoogte Nis

1780

1780

1780

1780

Afmeting Custom panelen ORE24CGFKB
Afmeting in mm

Hoogte

Breedte

D. Paneel

454

367

E. Paneel

854

367

F. Paneel

1708

494

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

Global

Global

De Luxe

De Luxe

Variant

Z-series

Global series

24 CG-series

24 MB-series

ORGS2DBF

ORGS2DF

ORE24CGF

ORE24CHF

Totaal Bruto/Netto (L)

657/592

643/549

666/572

666/572

ISO Bruto/Netto koelvak (L)

400/378

400/379

419/404

419/404

ISO Bruto/Netto vriesvak (L)

257/214

243/170

247/168

247/168

4 (3 verstelbaar)

4 (2 verstelbaar)

4 (3 verstelbaar)

3 (1 verstelbaar)

ja

ja

ja

ja

Model nummer
Inhoud

Kenmerken koelvak
ClearLook deur vakken
Afgesloten vak voor zuivel
Blikjes houder
Glazen draag plateaus (morsvrij)
QuickSpace draagplateau
Binnenverlichting
Delicatessen lade
Groente- en fruit lade
Afgesloten lade
Minibar
TurboCool
Elektronische bediening
Technologie

-

-

-

ja

4 (3 verstelbaar)

4 (3 verstelbaar)

4 (3 verstelbaar)

4 (3 verstelbaar)

-

-

-

-

1x standaard

1x standaard

LED 4x (2 bovenaan, 2 zijkant)

LED 4x (2 bovenaan, 2 zijkant)

-

-

-

-

regelbare vochtigheid

regelbare vochtigheid

regelbare vochtigheid

regelbare vochtigheid

ja (vlees /vis lade)

ja (vlees /vis lade)

ja (vlees /vis lade)

ja (vlees /vis lade)

-

-

-

ja

-

-

-

-

ja, (0-9)

ja, actuele temp.weergave

ja, actuele temp.weergave

ja, actuele temp.weergave

ClimateGuard

ClimateGuard

ClimateGuard

ClimateGuard

Kenmerken vriesvak
Elektronische ijsmachine

optioneel

ja

ja

ja

Metalen rekjes

4

3

3

3

Vriezer manden (Slide 'n Store)

2

2

2

2

Roomijs compartiment (Sweetspot)

-

ja

ja

ja

Deur vakjes

6

5

4 (2 verstelbaar)

4 (2 verstelbaar)

Kantelbare deur mandjes

-

-

-

-

standaard

standaard

LED 2x zijkant

LED 2x zijkant

ja

ja

ja

ja

Type LightTouch

-

ijsblokjes, gemalen ijs, water

ijsblokjes, gemalen ijs, water

ijsblokjes, gemalen ijs, water

Verlichting

-

LED

LED

LED

Kindervergrendeling

-

ja

ja

ja

Precise Fill

-

-

-

-

QuickIce

-

-

-

-

Ultraflow 100/64

-

-

64

64

-

ja

ja

ja

vlakke deuren

vlakke deuren

vlakke deuren

vlakke deuren

ABS / ABS

ABS / ABS

ABS / ABS

ABS / ABS

Regelbare wieltjes (waterpas zetten)

2

2

4

4

Waterfilter

-

intern, (MWF)

intern, GE Smartwater (MWF)

intern, GE Smartwater (MWF)

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+

Energieverbruik (kWh/a)

423

450

472

472

****

****

****

****

46

47

46

46

No Frost / ja

No Frost / ja

No Frost / ja

No Frost / ja

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

Binnenverlichting

Technologie FrostGuard

Kenmerken dispenser

Overige kenmerken
Deuralarm
Uitwendig design
Binnenkant toestel / deur

Technische Eigenschappen
Voeding

Aantal sterren
Geluidsniveau (dB (a))
Type ontdooiing / automatisch
Klimaat klasse

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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Exclusive

Exclusive XXL

Specials

Specials

24 V-series

Extra diep 30-series

Top-Freezer

Wijn Koeler

ORE24VGF

ORE30VGF

RIO1851EUBS0

IOW51DDSS

666/528

840/692

511

150

419/369

516/478

396

-

247/159

323/214

215

-

4 (3 verstelbaar)

3 (1 verstelbaar)

4 vakken

6 houten plateaus

ja

ja

ja

-

ja

ja

-

-

4 (3 verstelbaar incl. QuickSpace)

4 (3 verstelbaar incl. QuickSpace)

3

-

ja

ja

-

-

LED 7x (2 bovenaan, 5 zijkant)

LED 7x (2 bovenaan, 5 zijkant)

LED

LED

regelbare temperatuur

regelbare temperatuur

-

-

regelbare vochtigheid

regelbare vochtigheid

2

-

CustomCool

CustomCool

-

-

-

-

-

-

ja

ja

-

-

ja, actuele temp. weergave

ja, actuele temp. weergave

ja (0-5)

-

ClimateKeeper

ClimateKeeper

TowerCooling

Koolstoffilter

ja

ja

-

-

3

2

-

-

3 (2)

4 (3)

-

-

ja

ja

-

-

1

1

2

-

3 (2 verstelbaar)

3 (2 verstelbaar)

-

-

LED 3x zijkant

LED 3x zijkant

-

-

ja

ja

-

-

ijsblokjes, gemalen ijs, water

ijsblokjes, gemalen ijs, water

-

-

LED

LED

-

-

ja

ja

-

-

ja

ja

-

-

ja

ja

-

-

100

100

-

-

ja

ja

ja

ja

vlakke deuren

gebombeerd

vlakke deuren

isolatieglasdeur/frame RVS

ABS / ABS

ABS / ABS

ABS

ABS

4

2

ja

ja

intern, GE Smartwater (MSWF)

intern, GE Smartwater (MSWF)

-

-

220-240V / 50-60 Hz

220-240V / 50-60 Hz

220-240V / 50-60 Hz

220-240V / 50 Hz

A+

A+

A+

B

439

489

405

-

****

****

****

-

46

46

42

40

No Frost / ja

No Frost / ja

No Frost / ja

-

T (16°C - 43°C)

T (16°C - 43°C)

ST (16°C - 38°C)

T (16°C - 38°C)
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American performance, European design.

Let’s make your kitchen cool again!

Assist2Enjoy BVBA
Hogestraat 53
8830 HOOGLEDE
TEL : +32 (0) 51 66 03 80
E: info@assist2enjoy.be
www.assist2enjoy.be

