
Et køleskab med glaslåge er helt perfekt til opbevaring og salg af 
drikkevarer i kiosker, spisesteder, kantinen eller på kontoret. Disse 
køleskabe er hurtige til at trække dåser og flasker ned i temperatur 
og med flytbare hylder kan du nemt indrette skabet til dit behov. 
Som standard er de ca. 60 cm brede og højrehængte.

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS:
 – Flere end 50 modeller og levering på 1-3 hverdage
 – 8 års erfaring (Mere end 600 solgte køleskabe)
 – 1 års fuld garanti
 – Landsdækkende servicenetværk og reservedelslager
 – 4,7 ud af 5 på Trustpilot

TILVALG: 
 – Branding (Eks. Folie på sider eller dekoration i lystop)
 – Ekstra hylder (kan bære op til 45 kg)
 – Indbæring (Via ekstern flyttefirma)
 – Vending af dør inden levering (+ 595 ex. moms)

SYMBOLFORKLARING

Decibel (dB) Lås

Strømforbrug (Kw/24 timer) Vendbar dør

Nettovolumen

KØLESKAB  
MED GLASLÅGE
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CV425B SU1425-I MFG185

MODEL CV425B SU1425-I MFG185

Pris Kr. 4.695 ex. moms Kr. 5.995 ex. moms Kr. 10.995 ex. moms

Mål B:59,5 x D:64 x H:184 cm B:59,5 x D:59,5 x H:199 cm B:59,5 x D:61 x H:185 cm

Hylder 4 stk. (49 x 36 cm) 5 stk. (47,7 x 36,5 cm) 6 stk. (47,7 x 36,5 cm)

Farve Sort udvendig og indvendig Sort udvendig og indvendig Sort udvendig og indvendig

LED LED-lys i dørramme LED-lys i dør og top LED-lys

Temperatur-interval +2 til + 10 grader +2 til + 10 grader +2 til + 10 grader

Energiforbrug 1,6 (Kw/24 timer) 2,9 (Kw/24 timer) 1,6 (Kw/24 timer)

Støjniveau 45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)

Nettovolumen 347 liter 347 liter 379 liter

Vendbar dør Nej Nej Ja

Lås Ja Ja Ja

Lyskasse Nej Nej Nej

Køb online Køb her Køb her Køb her

Bestseller

TIL DIG DER VIL HAVE

ET LÆKKERT SORT DISPLAY KØLESKAB

379 L45 dB 1,6 Kw347 L45 dB 2,9 Kw347 L45 dB 1,6 Kw Ja Nej Ja Nej Ja Ja

https://www.cosina.dk/products/display-koeleskab-cv425b
https://www.cosina.dk/products/display-koleskab-tefcold-su1425-i-frameless-276-liter-45-db-2-9-kw-24-timer
https://www.cosina.dk/products/display-koleskab-mfg-185
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M210 V380 U400G

MODEL M210 V380 U400G

Pris Kr. 9.799 ex. moms Kr. 6.349 ex. moms Kr. 7.595 ex. moms

Mål B:59,5 x D:59,5 x H:200 cm B:59,5 x D:61 x H:200 cm B:60 x D:60 x H:185 cm

Hylder 6 stk. kraftige (49,6 x 43,2 cm) 6 stk. (49 x 41 cm) 4 stk. (50,5 x 41,5 cm)

Farve Grå udvendig og hvid indvendig Grå udvendig og hvid indvendig Hvid udvendig og hvid indvendig

LED LED-lys i siden og top LED-lys i siden og top LED-lys i top

Temperatur-interval +1 til + 10 grader +0 til + 10 grader +2 til + 10 grader

Energiforbrug 3,0 (Kw/24 timer) 3,12 (Kw/24 timer) 2,1 (Kw/24 timer)

Støjniveau 45 dB(A) - dB(A) 40 dB(A)

Nettovolumen 379 liter 425 liter 350 liter

Vendbar dør Ja Nej Ja

Lås Ja Ja Ja

Lyskasse Nej Nej Nej

Køb online Køb her Køb her Køb her

TIL DIG DER VIL HAVE

EN MODEL MED EN KRAFTIG LÅS

350 L40 dB 2,1 Kw425 L- dB 3,12 Kw379 L45 dB 3,0 Kw Ja Ja Ja Nej Ja Ja

Populær i 
supermarkeder

https://www.cosina.dk/collections/storkoekken-inventar-og-maskiner/products/display-koeleskab-m210?_pos=1&_sid=1791f8753&_ss=r
https://www.cosina.dk/products/display-koeleskab-v380
https://www.cosina.dk/products/display-koleskab-tefcold-ur400g
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KG410 RG FKVSL 4113

MODEL KG410 RG FKVSL 4113 

Pris Kr. 13.590 ex. moms Kr. 8.300 ex. moms

Mål B:59,5 x D:64 x H:187,5 cm B:60 x D:61 x H:180 cm 

Hylder 6 stk. (48,6 x 43,4 cm) 6 stk. 

Farve Rustfri udvendig og hvid indvendig Grå udvendig og hvid indvendig

LED LED-lys i top LED-lys i top

Temperatur-interval +2 til + 12 grader +1 til + 15 grader

Energiforbrug 1,1 (Kw/24 timer) 1,15 (Kw/24 timer)

Støjniveau 36,3 dB(A) 48 dB(A)

Nettovolumen 265 liter 359 liter

Vendbar dør Ja Ja

Lås Ja Ja

Lyskasse Nej Nej

Køb online Køb her Køb her

Den mest 
støjsvage på 

markedet

God feedback 
fra kunderne på 

støjniveauet, trods 
DB angivelsen

TIL DIG DER VIL HAVE

EN STØJSVAG MODEL

359 L48 dB 1,15 Kw265 L36,4 dB 1,1 Kw Ja Ja Ja Ja

https://www.cosina.dk/products/gram-display-koeleskab-compact-kg410-rg-koleskab
https://www.cosina.dk/products/flaskekoeleskab-fkvsl-4113
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CV425L FC1380I VD372L

MODEL CV425L FC1380I VD372L

Pris Kr. 4845 ex. moms Kr. 5195 ex. moms Kr. 3.999 ex. moms

Mål B:59,5 x D:60 x H:198 cm B:59,6 x D:64 x H:198 cm  B:59,5 x D:65 x H:200 cm

Hylder 4 stk. (49 x 36 cm) 5 stk.(49 x 36 cm) 5 stk.

Farve Hvid udvendig og hvid indvendig Hvid udvendig og hvid indvendig Hvid udvendig og hvid indvendig

LED LED-lys i top LED-lys i top LED-lys i top og dør

Temperatur-interval +2 til + 10 grader +2 til + 10 grader +0 til + 10 grader

Energiforbrug 1,66 (Kw/24 timer) 2,4 (Kw/24 timer) 2,26 (Kw/24 timer)

Støjniveau 45 dB(A) 45 dB(A) - dB(A)

Nettovolumen 347 liter 347 liter 382 liter

Vendbar dør Nej Ja Nej

Lås Ja Ja Ja

Lyskasse Ja Ja Ja

Køb online Køb her Køb her Køb her

TIL DIG DER VIL HAVE

EN MODEL MED LYSKASSE

382 L- dB 2,26 Kw347 L45 dB 2,4 Kw347 L45 dB 1,66 Kw Ja Nej Ja Ja Ja Nej

Bestseller Stor kapacitet 

https://www.cosina.dk/products/display-koeleskab-cv425l
https://www.cosina.dk/products/display-koleskab-tefcold-fc1380i
https://www.cosina.dk/products/display-koeleskab-vd372l
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MFG185 WFG185

MODEL MFG185 WFG185 

Pris Kr. 10.995 ex. moms Kr. 11.495 ex. moms

Mål B:59,5 x D:61 x H:185 cm B:59,5 x D:59,5 x H:185 cm

Hylder 6 stk. (47,7 x 36,5 cm) 6 stk. 

Farve Sort udvendig og indvendig Sort udvendig og indvendig

LED LED-lys LED-lys i top og side

Temperatur-interval +2 til + 10 grader +5 til + 23 grader

Energiforbrug 1,6 (Kw/24 timer) 0,6 (Kw/24 timer)

Støjniveau 45 dB(A) 40/42 dB(A)

Nettovolumen 379 liter 368 liter

Vendbar dør Ja Ja

Lås Ja Ja

Lyskasse Nej Nej

Køb online Køb her Køb her

TIL DIG DER VIL HAVE

SODAVAND OG VIN SIDE BY SIDE

368 L40/42 dB 0,6 Kw379 L45dB 1,6 Kw Ja Ja Ja Ja

https://www.cosina.dk/products/display-koleskab-mfg-185?_pos=1&_sid=4905c3207&_ss=r
https://www.cosina.dk/products/vinkoleskab-wfg-185
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TIL DIG DER VIL HAVE

SODAVAND OG VIN SIDE BY SIDE

KG410 RG KG410 RG L1 10WV

MODEL KG410 RG KG410 RG L1 10WV

Pris Kr. 13.590 ex. moms 14.450 ex. moms

Mål B:59,5 x D:64 x H:187,5 cm B:59,5 x D:64 x H:187,5 cm

Hylder 6 stk. (48,6 x 43,4 cm) 10 stk. (48,6 x 43,4 cm, skrå)

Farve Rustfri udvendig og hvid indvendig Rustfri udvendig og hvid indvendig

LED LED-lys i top LED-lys i top

Temperatur-interval +2 til + 12 grader +2 til + 12 grader

Energiforbrug 1,1 (Kw/24 timer) 0,5 (Kw/24 timer)

Støjniveau 36,3 dB(A) 34,5 dB(A)

Nettovolumen 265 liter 265 liter

Vendbar dør Ja Ja

Lås Ja Ja

Lyskasse Nej Nej

Køb online Køb her Køb her

Til sodavand Til hvidvin og 
Rosé

265 L34,5 dB 0,5 Kw265 L36,3dB 1,1 Kw Ja Ja Ja Ja

https://www.cosina.dk/products/gram-display-koeleskab-compact-kg410-rg-koleskab
https://www.cosina.dk/products/vinkoleskab-compact-kg-410-rg-l1-10wv
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AC205 FC175H S216

MODEL AC205 FC175H S216 (FÅS OGSÅ I  SORT)

Pris Kr. 3.099 ex. moms Kr. 5.699 ex. moms Kr. 3.549 ex. moms

Mål B:36 x D:36,5 x H:188 cm B:43,5 x D:50,5 x H:201,3 cm B:39 x D:47,5 x H:188 cm 

Hylder 6 stk. 5 stk. (34,2 x 26,6 cm) 5 stk. (29,4 x 35,5 cm)

Farve Hvid udvendig og hvid indvendig Hvid udvendig og hvid indvendig Hvid udvendig og hvid indvendig

LED LED-lys i top med afbryder LED-lys i top LED-lys i top

Temperatur-interval +0 til + 10 grader +2 til + 10 grader +4 til + 10 grader

Energiforbrug 1,4 (Kw/24 timer) 1,2 (Kw/24 timer) 2,4 (Kw/24 timer)

Støjniveau - dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)

Nettovolumen 105 liter 114 liter 160 liter

Vendbar dør Nej Nej Nej

Lås Ja Nej Nej

Lyskasse Ja Ja Ja

Køb online Køb her Køb her Køb her

TIL DIG DER VIL HAVE

ET SMALT KØLESKAB

160 L45 dB 2,4 Kw114 L45 dB 1,2 Kw105 L- dB 1,4 Kw Ja Nej Nej Nej Nej Nej

https://www.cosina.dk/products/display-koleskab-ac205
https://www.cosina.dk/products/display-koleskab-fc175hi
https://www.cosina.dk/products/display-koleskab-s216
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TIL DIG DER OGSÅ SKAL BRUGE

EN MODEL TIL FROST (SIDE-BY-SIDE)

MODEL FKG 371 NFG 309

Pris Kr. 7.200 ex. moms Kr. 14.950 ex. moms

Mål B:59,5 x D:49,5 x H:185 cm B:59,5 x D:59,5 x H:185 cm

Hylder 6 stk. kraftige 5 stk.

Farve Grå udvendig og hvid indvendig Grå udvendig og hvid indvendig

LED LED-lys i top LED-lys i top

Temperatur-interval +3 til + 10 grader -16 til - 25 grader

Energiforbrug 2,2 (Kw/24 timer) 11 (Kw/24 timer)

Støjniveau - dB(A) - dB(A)

Nettovolumen 351 liter 282 liter

Vendbar dør Ja Ja

Lås Ja Nej

Lyskasse Nej Nej

Køb online Køb her Køb her

FKG 371 NFG 309

282 L- dB 11 Kw351 L- dB 2,2Kw Ja Ja Nej Ja

https://www.cosina.dk/products/display-koeleskab-fkg-371
https://www.cosina.dk/products/display-fryseskab-nfg309
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TILVALG
BRANDING (EKS.  FOLIE PÅ SIDER ELLER DEKORATION I  LYSTOP)
Køleskabene er flotte i sig selv men hvis du ønsker at skabe endnu mere blikfang og synliggøre 
dine produkter på en anderledes måde, vil det være oplagt at dekorere køleskabet.
Det kunne eksempelvis være: 

 – Logo eller budskab i lystoppen
 – Beklæde den ene eller begge sider af køleskabet
 – Hyldefronter med priser eller et kort budskab

Vi kan hjælpe med den grafiske opsætning med en printbar pdf og sætte skærestreger op, 
print og påsætning på køleskabet. Det kræver blot vi modtager materiale i vector format.

EKSTRA HYLDER 
Generelt kan hylderne bære op til 45 kg. og det kan være en god ide at tilkøbe ekstra hylder. 
De er på lager herhjemme og er en god ide hvis det primært er dåser man sælger.

FÅ KØLESKABET BÅRET IND 
Vi benytter et ekstern flyttefirma til at bære køleskabe ind. Det sker ved at flyttefolkene 
modtager køleskabet dagen før du ønsker det. De kommer til aftalt til ude hos dig og bærer 
køleskabet ind på pladsen. Pakker det ud. Slutter det til og tager emballagen med sig. De går 
til en fast timepris på Kr. 1.000 ex. moms. Hvis de skal forcere trapper undervejs, kræver det 
man lige måler dørene op og tager billeder af trappeopgang INDEN opgaven kan igangsættes. 
Alternativt kan vi i større byer anbefale 3 x 34 til opgaven. 

VENDING AF DØR INDEN LEVERING (+ 595 EX.  MOMS)
Man kan vende døren på de fleste af vores køleskabe, så den bliver venstre hængt.  
Det kan være nødvendigt for nogle kunder. Her anbefaler vi at værkstedet pakker køleskabet 
ud, vender døren og pakker det ind inden du får det leveret med fragtmanden. Det koster kr. 
595 ex. moms per køleskab.
Man kan også gøre det selv, men det kræver man er 2 personer da døren er tung. 
Her er et eksempel på hvordan man gør på et af vores køleskabe. 
1. Løsne skruer fra hængsel
2. Løft dør mens du tilter den og tag den af
3. Flyt det øverste hængsel fra højre til venstre side
4. Flyt nederste hængsel og beskyttelsesplade fra højre til venstre side
5. Træk nedre split ud og sæt i venstre side
6. Sæt dør i split
7. Tilt dør indad fra venstre
8. Sæt hængsel skrue i med skruetrækker
9. Tag skruer ud af håndtag og flyt den over i venstre side
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GUIDE TIL VALG AF KØLESKAB
VENTILERET KØL PÅ ALLE MODELLER
Alle display køleskabene er udført med ventileret 
køl. Der sidder en lille blæser i skabet som fordeler 
kulden. Det gør at temperaturen i skabet er mere 
ensartet. Det er et krav fra fødevarestyrelsen at 
man holder temperaturen på maks. fem grader 
ved salg af fødevarer (pånær frisk fisk og kød) og 
det kan alle af disse skabe bruges til. Dog kan man 
opleve kondens på glasset hvis fødevaren ikke er 
pakket ind. Den blæser der fordeler kulden afgiver 
en summen. Så de er anderledes indrettet end det 
køleskab du har hjemme i privaten.

HVOR MEGET STØJ AFGIVER ET DIS-
PLAY KØLESKAB?
Normalt afgiver et display køleskab mellem 39 til 
48 decibel på støjskalaen. De kan svinge en del og 
derfor anbefaler vi altid, at du vælger en i den lave 
ende af skalaen. Særligt hvis køleskabet skal stå i 
et fælleslokale, kontor og lignende. Eksempelvis vil 
en forskel på 3 decibel opfattes som en mærkbar 
forskel. Køleskabe til privat brug ligger omkring 38 
til 40 decibel.

Hvis man åbner og lukker et køleskab meget i 
løbet af én dag, kan den larme lidt for at komme 
ned i temperatur igen og det samme når den 
hæver temperaturen ved afrimning. Det gør den 
efter behov. Hvis man fylder et nyt køleskab op 
med varer inden den får lov at køle ned, så larmer 
den også. Hvis den ikke er i vatter ved at gulvet/
bordet er skævt kan den også give nogle hørbare 
vibrationer.

VENDBAR DØR
Som standard er døren højre hængt og åbner 
ud mod højre. På de fleste køleskabe kan døren 
vendes. Det kan være en god ide at vende døren 
af hensyn til pladsen, eller hvis du skal have to en-
keltstående skabe til at stå ved siden af hinanden. 
Man kan godt gøre det selv, men det kræver, at 
man er to. Derfor vælger mange af vores kunder 
at lade os gøre det. Det koster 595 kr. ex moms 
per skab.

HJUL
Vi har meget få modeller med hjul, da det generelt 
er sådan at hjulene kan have svært ved at bære 
køleskabets vægt og indholdet. Fylder man skabet 
godt op, så vil det være en betydelig ekstra vægt. 
I stedet leveres de fleste køleskabe med ruller 
bag på, så de kan vippes og rulles ind eller ud. Vil 
man have en model med hjul er det ofte en bedre 
løsning at få lavet en ramme med hjul som kølesk-
abet kan stå på. 

EKSTRA HYLDER
Hvis du vil have ekstra hylder til køleskabene, kan 
de tilkøbes. Ring på 42613995 og få en pris.

KØLESKAB MED LÅS
Hvis man ønsker, at køleskabet skal aflåses, kan 
man vælge en model med lås. En standard lås fun-
gerer til de fleste behov. Dog kan den brækkes op, 
hvis man lægger mange kræfter i. Vil man være 
på den sikre, side skal man vælge en model med 
integrerbar lås. 
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KLIMAKLASSE OG OMGIVELSESTEM-
PERATUR
Hvis intet andet er nævnt, er skabene testet til 
danske forhold med en omgivelsestemperatur på 
25 grader og en luftfugtighed på 60. Hvis forhold-
ene hvor skabet skal stå er anderledes, skal du 
vælge et skab med en klimaklasse 4 (30 grader) 
eller SN (10-32 grader), N (16-32 grader) eller ST 
(18-38 grader). I så fald bør du kontakte os inden, 
for at få den rette vejledning.

HVOR MEGET KAN MAN SPARE PÅ 
STRØMFORBRUGET?
Et køleskab står tændt døgnet rundt. Derfor kan 
det godt svare sig, at se på strømforbruget. Der 
kan være mange penge at spare ved at vælge et 
skab med et lavere forbrug. Forbruget der står 
angivet er maks. forbruget og hovedparten af 
køleskabene er blevet testet, og har fået målt 
døgnforbruget under realistiske forhold.

NÅR DU TAGER KØLESKABET I  BRUG
Når du først tager skabet i brug skal du huske at 
rense afløbet og kondensator bag på 1-3 gange 
i kvartalet og sørge for der er lidt luft omkring 
skabet, så den kan komme af med varmen. Det 
er altid en god ide at lade skabet køle ned før 
du fylder indhold i den. Hvis du vælger at putte 
hele ølkasser i køleskabet forsvinder garantien, da 
hyldebærrene kan have svært ved at klare vægten.

LEVERING AF DISPLAY KØLESKABE
Levering sker til fortovskanten! Man skal selv bære 

det ind og pakke det ud. Hvis du vil have to mand 
til at bære et dobbelt køleskab ind, kan vi tilbyde 
det for en pris mellem kr. 1.200 og kr. 1.995 ekskl. 
moms. Hvis der er tale om et enkelt skab og der 
ikke er nogen trapper kan det nogle gange gøres 
for kr. 495 ekskl. moms. Men det kræver i begge 
tilfælde, at vi lige får målt døren og ser billeder af 
døren og evt. trapper.
Vi kan tilbyde at chaufføren ringer 30 – 60 min 
inden han er fremme med varen, hvis du ikke 
er altid er i forretningen eller der er tale om en 
nyåbning.

VI KAN TAGE DIT GAMLE SKAB MED
Hvis du vil have chaufføren til at tage dit brugte 
skab med retur til skrot, kan vi tilbyde det for 
en merpris på kr. 649 ekskl. moms. Det kræver 
bare, at du tømmer skabet og stiller det frem ved 
gadeplan, således chaufføren hurtigt og nemt kan 
læsse skabet.

REKLAMATIONSRET OG SERVICE PÅ 
DISPLAY KØLESKABE
Skulle der ske noget med skabet, er du dækket ind 
af den lovpligtige reklamationsret på 1 år. Der er 
et stort antal servicebiler der servicerer skabene 
i hele landet. De har reservedele bag i bilen og 
sørger for du hurtigt kan komme i gang igen med 
skabet.

Husk vi har også dobbelte køleskabe og min-
dre køleskabe/backbar (max. 90 cm høje) med 
glaslåge.



Alle priserne er eksklusiv moms, fragt (398 ex. moms) og gældende i 2021. 

Cosina ApS – Hermodsvej 18 – 8230 Åbyhøj 
Tlf.: +45 42 61 39 95 – CVR: 36077875

Intet showroom på adressen

info@cosina.dk

ÅBNINGSTIDER

Søndag 18. marts kl. 10.00 - 18.00

Mandag 19. marts kl. 9.00 - 18.00

Tirsdag 20. marts kl. 9.00 - 18.00

MERE END 600 REFERENCER: 
Paustian | Skive Handelsskole |  Aarhus Universitet | Aalborg Universitet  

Københavns Universitet | Boldsen A/S | Guldbageren | Grandhood |Isle of Møn | DTU
Kolding Kommune | Inviso | ALS Denmark | Munken Aalborg | Kansas City | Stubhuset
Vordingborg kommune | Søris | Rias | Burgerhytten | Hos Nicola |  Novitas | SOHO

Unit IT  | Charlottenlund Slot | Danske Bank | Museum for Kunst | Crowne Plaza | M.fl 


