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Om Norcool

Frigoglass udvikler, producerer og markedsfører løsninger til opbevaring af mad og drikke
under varemærket Norcool.

Vores rødder går tilbage til 1978, og vi er i dag en førende leverandør af køleaggregater, 
 kølerum, kølehjørner, køleskuffer, vinkældere og innovative løsninger til opbevaring af vin.

Scandinavian Appliances AS er en del af koncernen Frigoglass med hovedsæde i Athen, Hellas.

Vores produkter

Køleskuffe    side 6 - 7

Vinskab    side 8 - 17

Kølehjørne    side 4 - 5

Kølerum og aggregat  side 18 - 23



4  Norcool Kølehjørne

Med hele 1161 liter har du køleplads svarende til 4-5 normale køleskabe

Klare glashylder gør det lyst og overskueligt Kølehjørne med lågefront
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Norcool Kølehjørne

Produktfordele

Med den enorme kapacitet på hele 1161 liter, som svarer til 4-5 køleskabe i
normal størrelse, bliver det automatisk et af markedets største køleskabe for husstande.
Kølehjørnet kan leveres som fritstående eller indbygget i køkkenet.
Med kombinationen af den store kapacitet samt et meget lavt støjniveau bliver kølehjørnet
en favorit i både store og små familier.

• Volumen på 1161 liter – svarer til 4-5 køleskabe!
• 3m2 hyldeplads – klare hærdede glashylder giver godt overblik
• Elegant og moderne indretning
• Meget støjsvagt med moderne køleskabsteknologi
• Kan indbygges i alle typer køkken
• Kan også leveres som fritstående model
• Vælg mellem lågefront (som resten af køkkenet) eller stålfront
• Helt vedligeholdelsesfrit
• Energiklasse A+

Energiforbrug: 223,8 kWh/år

Belysning: Lysstofrør F30W

Til indbygning: Integreret og
fritstående model

Nyttevolumen: 1161 liter

Termostatindstilling: 2-15  °C

Vægt: Netto 167,5-192 kg

Kølehjørne til indbygning i loftshøjt køkken Varenummer: 60000001

Kølehjørne m/rustfri dør til indbygning i loftshøjt køkken Varenummer: 60000002

Kølehjørne rustfrit, fritstående Varenummer: 60000003

Udstyrspakke til kølehjørne Varenummer: 1115800150

Se norcool.com
for mer info



6  Norcool Køleskuffe

Norcool køleskuffe er løsningen til det moderne køkken. Vælg mellem lågefront eller stålfront.

Køleskuffen kan indbygges i alle typer køkken.Helt vedligeholdelsesfrit, med automatisk afrimning.
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Norcool Køleskuffe

Produktfordele

Norcool Køleskuffe er en favorit for den madglade sjæl og kan friste med både let
tilgængelighed og godt overblik. Køleskuffen giver optimalt med bordplads i køkkenet,
da den er beregnet til indbygning under køkkenbordet. Du kan vælge mellem en moderne 
front i rustfrit stål eller et helt integreret udseende med en front, der matcher resten af dit 
 køkken. Køleskuffen består af to rummelige køleskuffer samt en skuffe (skjult i øverste skuffe) 
til opbevaring af mindre produkter som pålæg osv. Dæmpning og indtræk er en selvfølge!

• Løsningen til det moderne køkken – kan indbygges i de fleste køkkener
• Køleløsning under køkkenbordet – frigiver bordplads og gør kølevarerne lettere tilgængelige
• Bevarer de lave, rene linjer i køkkenet
• Ideel løsning også for kørestolsbrugere
• 2-5 °C termostatindstilling
• 2 store skuffer + 1 pålægsskuffe
• Helt vedligeholdelsesfrit, med automatisk afrimning
• Nichemål: B 800/ H 820 (min.) / D 565 mm
• Energiklasse A+

Køleskuffe til påmontering af lågefront Varenummer: 60000004

Køleskuffe med stålfront Varenummer: 60000005

Energiforbrug: 102,9 kWh/år (A+)

Belysning: Nej

Til indbygning: Ja

Nyttevolumen: 104 liter

Termostatindstilling: 2-5 °C

Vægt: Netto 71-73 kg

Se norcool.com
for mer info



8  Norcool Cave 20 BI Vinskab

Den øverste zone kan justeres mellem 6-18 °C og den nederste zone mellem 15-18 °C

Hver zone styres digitaltLED belysning

Cave 20 BI
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Norcool Cave 20 BI Vinskab

Produktfordele

Cave 20 BI er beregnet til indbygning i køkken (højskab) og vil med garanti passe ind i alles 
 drømmekøkken med det elegante udseende og det tidsløse design. Cave 20 BI har en kapacitet på 
ca. 22 standardvinflasker på 75 cl. Takket være to uafhængige zoner kan du nemt vælge den rigtige 
temperatur på mellem 6-18 °C i den øverste zone og 15-18 °C i den nederste zone.
Cave 20 BI er tildelt den tyske Plus X Award for kvalitet og design.

• Kapacitet på ca. 22 standardvinflasker på 75 cl
• Hylder i eg og aluminium af høj kvalitet
• Elektronisk display
• Tonet og hærdet sikkerhedsglas med UV-beskyttelse
• LED-belysning samt automatisk lysdæmpning, når døren åbnes/lukkes
• Lavt energiforbrug (energiklasse A+)
• To uafhængige justerbare temperaturzoner i en og samme vinkøler
• Den øverste zone kan justeres mellem 6-18 °C og den nederste zone mellem 15-18 °C
• Nichemål:  B 562- 568 (min.) / H 450 / D 550

Energiforbrug: 85,60 kWh/år 
(Energiklasse A+)

Belysning: Lysdioder (LED)

Til indbygning: Ja

Kapacitet: ca. 22 flasker, standard 75 cl vinflasker

Termostatindstilling: 6-18 °C øvre zone, 
15-18 °C nedre zone

Vægt: 32 kg netto

Cave 20 BI højrehængslet Varenummer: 12670001

Cave 20 BI venstrehængslet Varenummer: 12670011

Se norcool.com
for mer info



10  Norcool Cave 20 BU Vinskab

Cave 20 BU kræver ikke ret meget plads takket være sin lille størrelse

To uafhængige justerbare temperaturzoner

Cave 20 BU
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Norcool Cave 20 BU Vinskab

Produktfordele

Cave 20 BU er en lille og elegant vinkøler til indbygning i køkkenelementerne. Den kræver 
ikke ret meget plads takket være den lille størrelse. Cave 20 BU har en kapacitet på ca. 16 
 standardvinflasker på 75 cl. Med to uafhængige og justerbare zoner kan du nemt vælge den 
rigtige temperatur mellem 6-18 °C, så du får det perfekte glas rød-, hvid- eller rosévin.
Cave 20 BU er tildelt den tyske Plus X Award for kvalitet og design.

• Kapacitet på ca. 16 standardvinflasker på 75 cl
• Hylder i eg og aluminium af høj kvalitet
• Elektronisk display
• Tonet og hærdet sikkerhedsglas med UV-beskyttelse
• LED-belysning samt automatisk lysdæmpning, når døren åbnes/lukkes
• Lavt energiforbrug (energiklasse A+)
• To uafhængige justerbare temperaturzoner i en og samme vinkøler
• Øverste og nederste zone kan reguleres mellem 6-18 °C
• Nichemål: B 300/ H 845 (min.) / D 580 mm

Energiforbrug: 84,63 kWh/år 
(Energiklasse A+)

Belysning: Lysdioder (LED)

Til indbygning: Ja

Kapacitet: ca. 16 flasker, standard 75 cl vinflasker

Termostatindstilling: 6-18 °C øvre zone, 
6-18 °C nedre zone

Vægt: 32 kg netto

Cave 20 BU højrehængslet Varenummer: 12670002

Cave 20 BU venstrehængslet Varenummer: 12670012

Se norcool.com
for mer info



12  Norcool Cave 40 Vinskab

Flotte hylder i eg

Indvendig LED-belysning med dørsensor

Kan nemt indbygges i alle typer køkken
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Norcool Cave 40 Vinskab

Produktfordele

Det elegante Cave 40 er det bedste valg til dem, der ønsker at opbevare vinen i perfekte
omgivelser. Skabet er rummeligt med en kapacitet på ca. 40 standardvinflasker på 75 cl, og du
kan vælge en temperatur mellem 8-15 °C, så du får det perfekte glas rød- eller hvidvin.

• Kapacitet på ca. 40 standardvinflasker på 75 cl
• Flotte hylder i eg
• Indvendig LED-belysning med dørsensor
• Tonet og hærdet sikkerhedsglas med UV-beskyttelse
• Justerbar elektronisk termostat
• Støjsvagt
• Kan stå frit på egne fødder mellem to moduler
• Kan nemt indbygges i alle typer køkken
• Nichemål: B 600/ H 820 / D 546 mm

Cave 40 højrehængslet Varenummer: 12400000

Cave 40 venstrehængslet Varenummer: 12400110

Energiforbrug: 128,8 kWh/år 
(Energiklasse A)

Belysning: Lysdioder (LED)

Til indbygning: Ja

Kapacitet: Ca. 40 flasker, standard 75 cl vinflasker

Termostatindstilling: 8-15 °C

Vægt: 43 kg netto

Se norcool.com
for mer info



14  Norcool Cave 55 Vinskuffe

Mulighed for at anbringe flaskerne på langs 
og på tværs

Skuffer med fuldt udtræk og dæmpning

Farvede glasfronter beskytter mod UV-stråler, som kan skade vinen
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Norcool Cave 55 Vinskuffe

Produktfordele

Den prisbelønnede Norcool Cave 55 er en flot og lækker vinkøler til indbygning under 
 køkkenborde. Cave 55 har en kapacitet på ca. 55 standardvinflasker på 75 cl. Takket være
teknologien med to zoner er det nemt at vælge den perfekte temperatur for de forskellige vine.
Med muligheden for at vælge mellem 8-12 °C i den nederste zone og 15-18 °C i den øverste zone 
er Cave 55 det absolut bedste valg til opbevaring af rød- eller hvidvin.
Norcool Cave 55 er tildelt “Merket for god design” af Norsk Designråd.

• Innovativt og lækkert design
• Overskuelig og praktisk
• To temperaturzoner
• Den nederste zone kan justeres mellem 8-12 °C og den øverste zone mellem 15-18 °C
• Kapacitet på ca. 55 standardvinflasker på 75 cl
• Skuffer med fuldt udtræk, dæmpning og selvindtræk
• Tonet og hærdet sikkerhedsglas med UV-beskyttelse
• LED-belysning
• Nichemål: B 800/ H 820 (min.) / D 565 mm

Cave 55  Varenummer: 12550000

Energiforbrug: 186 kWh/år 
(Energiklasse B)

Belysning: Lysdioder (LED)

Til indbygning: Ja

Kapacitet: Ca 55 flasker, standard 75 cl vinflasker

Termostatindstilling: Nedre zone 8-12 °C, 
øvre zone 15-18 °C

Vægt: 78 kg netto

Se norcool.com
for mer info



16  Norcool Cave 100 Vinskab

Farvet glasdør med hærdet sikkerhedsglas

Hylder i eg af høj kvalitet

Låsbart
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Norcool Cave 100 Vinskab

Produktfordele

Cave 100 er et fritstående vinskab med en lagringskapacitet på ca. 100 standardvinflasker på 75 
cl., og du kan vælge en temperatur mellem 8-15 °C, så du får det perfekte glas rød- eller
hvidvin. Skabet kan låses og har flotte hylder i eg samt tonet sikkerhedsglas.

• Lagringskapacitet på ca. 100 standardvinflasker på 75 cl
• Låsbart
• Hylder i eg af høj kvalitet
• Elektronisk display
• Tonet og hærdet sikkerhedsglas med UV-beskyttelse
•  Produktmål: B 595 / H 1740 / D 670 mm

Cave 100 m/dør i tonet glas, låsbart  Varenummer: 12193807

Energiforbrug: 277 kWh/år 

Belysning: Nej

Til indbygning: Nej, leveres som 
fritstående

Kapacitet: Ca. 100 flasker, standard 75 cl vinflasker

Termostatindstilling: 8-15 °C

Vægt: 83 kg netto

Se norcool.com
for mer info



18  Norcool Køleaggregat

HVAD du vil opbevare, i 

HVILKET RUM, og 

VED HVILKEN 

TEMPERATUR

BESTEMMER 
DU
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Norcool Køleaggregat

Køleaggregat

Køleaggregat til Vinrum/Vinkælder

Køleaggregat – Split

Norcool har 30 års erfaring med udvikling og produktion af køleaggregater. Vi leverer i 
dag kompakte køleaggregater, splitaggregater og aggregater til vinrum/vinkælder. Valg af 
 aggregat afhænger af rummets størrelse, så kontakt os for at få yderligere råd og vejledning.

Coolmaster CU-350 (5.000 liter) Varenummer: 12601700

Coolmaster CU-450 (10.000 liter) Varenummer: 12602000

Coolmaster CU-900 (20.000 liter) Varenummer: 14222000

Coolmaster CU-350 Vin (5.000 liter) Varenummer: 12601800

Coolmaster CU-450 Vin (10.000 liter) Varenummer: 12613000

Coolmaster CU-900 Vin (20.000 liter) Varenummer: 14233000

Coolmaster CU-330 splitaggregat (op til 3.000 liter) til tag Varenummer: 12611700

Coolmaster CU-450 splitaggregat (op til 10.000 liter) Varenummer: 14212000

Teknisk info 

Se norcool.com



20  Norcool Køleaggregat

Norcool Køleaggregat - Teknisk info

Obs! Splitaggregat skal monteres af en autoriseret kølemontør. * Rør medfølger

Køleaggregat

Varenummer 12601700 12602000 14222000 

Kapacitet (liter) Op til 5.000 liter Op til 10.000 liter Op til 20.000 liter 

Størrelse (mm) B 505 x D 475 x H 535 B 590 x D 535 x H 690 B 590 x D 535 x H 690 

Hulmål (mm) B 460 x H 490 B 550 x H 650 B 550 x H 650 

Afrimning Automatisk Automatisk Automatisk 

Kondensvand Automatisk fordampning Automatisk fordampning Til afløb 

Termostatindstilling 3 - 12°C 3 - 12°C 3 - 12°C 

Omgivelsestemperatur 10 - 27°C 10 - 27°C 10 - 27°C 

 CU-350  CU-450  CU-900 

Køleaggregat til Vinrum/Vinkælder

Varenummer 12601800 12613000 14233000 

Kapacitet (liter) Op til 5.000 liter Op til 10.000 liter Op til 20.000 liter 

Størrelse (mm) B 505 x D 475 x H 535 B 590 x D 535 x H 690 B 590 x D 535 x H 690 

Hulmål (mm) B 460 x H 490 B 550 x H 650 B 550 x H 650 

Afrimning Automatisk Automatisk Automatisk 

Kondensvand Automatisk fordampning Automatisk fordampning Til afløb 

Termostatindstilling 8 - 15°C 8 - 15°C 8 - 15°C 

Omgivelsestemperatur 10 - 27°C 10 - 27°C 10 - 27°C 

 CU-350 Vin  CU-450 Vin  CU-900 Vin 

Køleaggregat – Split

Varenummer 12611700 14212000 

Kapacitet (liter) Op til 3.000 liter Op til 10.000 liter 

Udvendige mål varm del (mm) * B440 x D400 x H290 B620 x D330 x H690 

Udvendige mål kold del (mm) * B550 x D430 x H145 B590 x D220 x H385 

Afrimning Automatisk Automatisk 

Kondensvand Til afløb Til afløb 

Termostatindstilling 3-10°C 3-10°C 

Omgivelsestemperatur 10 - 27°C 10 - 27°C 

 CU-330 Splitt  CU-450 Splitt 
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Døre til kølerum

Teknisk info

Norcool leverer to typer kølerumsdøre, D-1900 og D-2000.
D-2000 er en designrigtig kølerumsdør med fast karm, som nemt kan tilpasses standarden
59,5 x195 cm frontlåger i samme stil som resten af køkkenet. Døren tætner med magnetliste og 
kan både højre- og venstre hængsles ved nemt at vende døren og dørkarmen op-ned. Seks små 
og tre store hyldebokse leveres som standardudstyr sammen med døren. D-2000 har  indbygget 
varmekabel, som forhindrer kondensdannelse. D-1900 er den traditionelle selvbyggerdør og 
leveres komplet med magnetliste, karmprofiler, indvendigt/udvendigt håndtag, hængsler og 
skruer. Døren sidder udvendigt, og magnetlisten giver god tætning af døren.

Varenummer 12670000 

Mål dørblad (mm) B590 x D140 x H1845 

Lysåbning/indvendigt hul i karm (mm) B540 x H1800 

Udvendige karmmål (mm) B690 x D77,4x H1950 

Lysåbning, størrelse på hul i væg B700 x H1960 

Dørhængsel Valgfrit højre eller venstre 

Indbygget varmekabel  Ja/nej 

Maks. belastning på dør  45 kg inkl. frontlåge og indhold 

 (døren vejer ca. 15 kg) 

 D2000 

   Dør til selvbyggerrum:   12662000 

Varenummer Dør til elementrum:        12664000 

Mål dørblad (mm) B630 x D50 x H1900 

Lysåbning/indvendigt hul i karm (mm) B590 x H1860 

Dørhængsel Valgfri højre eller venstre 

Indbygget varmekabel  Nej  

Vægt 14kg 

Dørhåndtag Leveres med håndtag på begge sider 

 D1900 

Se norcool.com



22  Komplette Kølerum

Stor lagringskapacitet giver mange muligheder

Flot og lys indretning

Realiser drømmen om din egen vinkælder
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Præfabrikerede Kølerum

Produktfordele

Mange oplever, at der ikke skal mere til end almindelige weekendindkøb, før køleskabet er 
fyldt til randen. Hvis man får gæster eller planlægger en stor begivenhed som konfirmation, 
børnefødselsdag, sommerfest, julemiddag eller lignende, går det helt galt. Så er kølerum lige 
sagen – næsten ubegrænsede mængder plads og godt overblik. Norcool tilbyder 4 modeller af 
præfabrikerede kølerum. Rummene leveres i energibesparende sandwichelementer og passer 
perfekt til placering i køkken, bryggers, spisekammer eller kælder.  
Kontakt os, hvis du ønsker yderligere råd og vejledning.

(A)  Rum A 1,20m*1,20 – 2420 liter Varenummer: 14152500

(B)  Rum B 1,20m*1,80 – 3740 liter Varenummer: 14153000

(C)  Rum C 1,80m*1,80 – 5780 liter Varenummer: 14154000

(D)  Rum D 1,80m*2,20 – 7140 liter Varenummer: 14154200

• Findes i 4 forskellige modeller med mange muligheder for placering af dør og aggregat
• Kølerum giver uendeligt mange anvendelsesmuligheder for opbevaring af mad og vin
• 100 % sikret mod vandskader og fugt
•   Kølerum fra Norcool kan nemt monteres,  

demonteres og flyttes
•  Foodsafe-vægge, -gulv og tag,  

som er let at rengøre

(A) 120 120 212 2420 l 156 kg 

(B) 120 180 212 3740 l 211 kg 

(C) 180 180 212 5780 l 269 kg 

(D) 220 180 212 7140 l 304 kg 

Bredde Dybde Højde Volumen Bruttovægt 

Rum A

Rum C

Rum B

Rum D

Se norcool.com



24  Norcool-inspiration
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Skuffekøleskab
Norcool lancerer en innovativ køkkenløsning med 
skuffekøleskabet, som får en varm modtagelse på 
 markedet. Rene og slanke linjer i køkkenet er en realitet.

Cave 20 Vinskab 
Cave 20 BU/BI Vinskabe til indbygning i køkkenet 
lanceres i januar 2013. Dette produkt er med sin 
teknologi med to zoner og det elegante design  allerede 
blevet en favorit i offentligheden, og det blev belønnet 
med den tyske Plus X Award for kvalitet og design.

Et nyt hjørnekøleskab 
Hjørnekøleskabet genlanceres med moderne 
køleskabsteknologi.

Det første hjørnekøleskab
Ideen om at bruge et hjørne i køkkenet til mad-

opbevaring bliver til virkelighed med CU 200 og 
har været en succes i tusindvis af hjem lige siden.

Norcool børsnoteres
Norcool noteres på børsen i Oslo i november 1997.

Norcool bliver en del af Frigoglass
Norcool tages af børsen og bliver en del af 

 Frigoglass med hovedsæde i Athen i Grækenland.

Coolmaster Energy Saver
Norcool er tidligt ude på markedet med miljø-
venlige tiltag og lancerer Coolmaster Energy Saver. 
Varmen fra aggregatet bruges til at forvarme varmt 
vand i husstanden. 

Norcave S5 Vinkøleskab
Der lanceres et pladsbesparende og fritstående 
vinkøleskab til vinkendernes store glæde.

Hjørnekøleskab og skuffekøleskab 
A+ lanceres 

Norcool lancerer hjørnekøleskap og 
skuffekøleskab med energiklasse A+

Prisbelønnet Cave 55 Vinskuffe
Norcool sætter standarden for opbevaring af vin 
under køkkenbordet og tildeles “Merket for god 

design” fra Norsk Designråd.

Norcave-vinskabe
Vinskabene Norcave S7 og S88 lanceres.

Køleenhed
Køleenhederne CU 450 og CU 900 lanceres til 

brug i små og mellemstore spisekamre.

Norcool etableres
Norcool etableres i 1978 i byen Sarpsborg.

Vi lancerer BS38, som er et kommercielt  
soda vandsskab til bryggeribranchen.

2007

2013

2000

1993

1989

1993

2014

2008

1997

1999

1988

1982

1978 Norcool Kølevæg
Kølevæggen VK9 til spisekamre på op til 8 m3 
lanceres.

Cave 40 Vinskab
Cave 40-vinskabet lanceret Dette vinskab kan 
integreres i køkkenet og bliver hurtigt en favorit 
hos kunderne.

Norcool Vandkøler 
Der lanceres en vandkøler med taphane til det 
kommercielle marked.1979

Norcools Historie





Du kan finde yderligere oplysninger eller finde din nærmeste Norcool-forhandler på:

Vi forbeholder os ret til at ændre eller justere produkter, billeder og indhold. 
Der kan forekomme stavefejl, og billederne kan afvige let fra det aktuelle produkt.

04.14

www.norcool.com
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