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Porkka erbjuder ett nytt sortiment av kommersiella kyl-
och frysskåp med ultraeffektiv energibesparing för 
användning i professionella kök och i andra matlagnings- och 
förvaringsammanhang. 

Vi sätter alltid våra kunder och miljön i första rummet. Inventus erbjuder därför 
både design och funktion med bästa möjliga isolering samt de mest effektiva 
komponenterna som finns att tillgå. Detta har gett oss möjligheten att utveckla en 
rad skåp som är bland de mest driftekonomiska i världen idag. 

Våra skåp har testats av den oberoende webbplatsen www.topten.eu som 
A-klassificerat energiförbrukningen (0,97 kW per 24 timmar). Sannolikt kommer 
energikostnaderna att öka i framtiden, vilket gör Porkkas Inventus-skåp än mer 
kostnadsbesparande. 

Med det senaste köldmediet R290 kan våra skåp användas i omgivningstemperaturer 
upp till +43°C och levereras med ett stort urval av tillbehör.

Porkka Inventus kyl- och frysskåp är utrustade med en helautomatisk, elektronisk 
termostat med utvändig temperaturvisning. Effektivt och energibesparande 
helhermetiskt, luftkylt CFC/HCFC-fritt kylaggregat. Med automatisk 
tövattenavdunstning. Skåpen är invändigt i rostfrittstål och utvändigt i vitt eller 
rostfritt. Isoleringen består av 80-100 mm tjock CFC- och HCFC-fri skummad 
polyuretan. I skåpet finns fyra rostfria trådgallerhyllor som standard. Justerbara ben 
150-200 mm som kan ersättas med hjul. Dörren levereras med lås, är självstängande 
och står öppen vid 90°C. Formpressade hyllgejdrar i vägg ger en flexibel och 
hygienisk användning.

Tre storlekar finns att tillgå. C7- och F7-modellerna är försedda med GN 2/1-hyllor i 
djup. C8 och F8 med GN 2/1 i bredd. C6 och F6 håller Euronorm-storlek på hyllorna 
eller bagariplåtar 400 (b) x 600 (d).

Inre och yttre ytor är tillverkade av rostfritt stål AISI 304 med möjlighet till 
polyesterbelagd vit stålplåt på utsidan, om så önskas.

Digital 
temperaturdisplay  
med inbyggd 
mikroprocessor

Rostfria tippsäkra 
hyllor, enkelt justerbara 
i steg om 56 mm.

Enkelt utbytbar 
magnettätlist.

PU-isolering max  
100 mm.

Botten i ett stycke med 
rundande hörn för 
enkel rengöring och 
hög hygien.
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Fakta

Inventus C7 F7

Temperaturområde -2…+12 °C -26…-15 °C

Omgivningstemperatur +16…+43 °C +16…+43 °C

Bredd (mm) 730 730

Djup (mm) 870 870

Höjd (mm) 2100 2100 

Höjd inkl. hjul (mm) 2070 2070

Inv. bredd (mm) 534 534

Inv. djup (mm) 675 675

Inv. höjd (mm) 1485 1485

Volym brutto/netto (liter) 609/501 609/501

Antal rostfria trådgallerhyllor 4 4

Vikt (kg) 162/152 162/152

El effekt (kW) 0.3 0.5

El anslutning (V) 230V/50Hz 230V/50Hz

Köldmedium R290 R290

Energiklass* A A

Elförbrukning (kWh/dag) 0.978 2.978

Elförbrukning (kWh/år) 357 1087

Inventus C7 & F7 

Designad för användning i professionella kök. C7 och F7-serien  
är försedda med GN 2/1-hyllor eller korgar. 

Med det energieffektiva köldmediet R290 och ökad 
isoleringstjocklek vågar vi säga att skåpen är bland de  
mest energieffektiva i världen idag. Exempelvis använder  
våra kylskåp endast  0,97 kW per 24 timmar och A-klassas  
enligt www.topten.eu.

Egenskaper

• Digital temperaturdisplay med inbyggd  
 mikroprocessor

• Dörrlarm samt larm vid felindikering  
 alt öppen dörr

• Kondensorfilteralarm

• Exteriör och interiör yta i rostfritt stål  
 AISI 304

• Isolering max 100 mm i CFC-/HCFC-fri  
 polyuretan

• Effektiv, miljövänlig, energisparande och  
 hermetiskt luftkyld med köldmediet R290

• Rostfria hyllor, justerbara i steg om 56 mm

• Dörr utrustad med lås, magnettätlist och  
 kraftiga gångjärn

• 90° dörröppning

• Effektivt och energibesparande kylsystem  
 med kondensorfilter

• Rostfria ben, justerbara från 130 mm  
 till 205 mm

• Hygienisk interiör

• Rundade hörn

• Integrerade hyllgejdrar

• Elanslutning 230V/50 H

  

Tillval

• Extra hyllplan efter behov

• Rostfria korgar

• Rostfria panelhyllor

• Låsbara hjul

• Kortare ben i rostfritt stål, justerbara  
 från 70 mm till 105 mm

• Dörr med LED-belysning

• Fotpedal

• Hygientak

*Porkka Inventus kommersiella kyl- och frysskåp är några av de mest effektiva i världen idag. Den angivna energiklassen är enligt www.topten.eu. 

Besök gärna www.topten.eu som bekräftar våra förbrukningsvärden..

Inventus C7
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Porkka INVENTUS C7  
med hjul (tillbehör)

R290
REFRIGERANT



Fakta

Inventus C8 F8

Temperaturområde -2…+12 °C -26…-15 °C

Omgivningstemperatur +16…+43 °C +16…+43 °C

Bredd (mm) 850 850

Djup (mm) 750 750

Höjd (mm) 2100 2100 

Höjd inkl. hjul (mm) 2070 2070

Inv. bredd (mm) 654 654

Inv. djup (mm) 555 555

Inv. höjd (mm) 1485 1485

Volym brutto/netto (liter) 619/502 619/502

Antal rostfria trådgallerhyllor 4 4

Vikt (kg) 162/152 162/152

El effekt (kW) 0.3 0.5

El anslutning (V) 230V/50Hz 230V/50Hz

Köldmedium R290 R290

Energiklass* A A

Elförbrukning (kWh/dag) 1.05 3.07

Elförbrukning (kWh/år) 383 1121

Inventus C8 & F8 

Designad för användning i professionella kök. C8 och F8-serien är 
försedda med GN 2/1-hyllor eller korgar. 

Ny lättavläst och användarvänlig display i kombination med 
användning av de senaste mest energieffektiva komponenterna 
gör att vi kan erbjuda ett av de mest energieffektiva skåpen på 
marknaden.

Egenskaper

• Digital temperaturdisplay med inbyggd  
 mikroprocessor

• Dörrlarm samt larm vid felindikering alt  
 öppen dörr

• Kondensorfilteralarm

• Exteriör och interiör yta i rostfritt stål  
 AISI 304

• Isolering max 100 mm i CFC-/HCFC-fri  
 polyuretan

• Effektiv, miljövänlig, energisparande och  
 hermetiskt luftkyld med köldmediet R290

• Rostfria hyllor, justerbara i steg om 56 mm

• Dörr utrustad med lås, magnettätlist och  
 kraftiga gångjärn

• 90° dörröppning

• Effektivt och energibesparande kylsystem  
 med kondensorfilter

• Rostfria ben, justerbara från 130 mm  
 till 205 mm

• Hygienisk interiör

• Rundade hörn

• Integrerade hyllgejdrar

• Elanslutning 230V/50 H

  

Tillval

• Extra hyllplan efter behov

• Rostfria korgar

• Rostfria panelhyllor

• Låsbara hjul

• Kortare ben i rostfritt stål, justerbara  
 från 70 mm till 105 mm

• Dörr med LED-belysning

• Fotpedal

• Hygientak

*Porkka Inventus kommersiella kyl- och frysskåp är några av de mest effektiva i världen idag. Den angivna energiklassen är enligt www.topten.eu. 

Besök gärna www.topten.eu som bekräftar våra förbrukningsvärden.

Inventus F8
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Porkka INVENTUS C8  

R290
REFRIGERANT



Fakta

Inventus C6 F6

Temperaturområde -2…+12 °C -26…-15 °C

Omgivningstemperatur +16…+43 °C +16…+43 °C

Bredd (mm) 600 600

Djup (mm) 760 760

Höjd (mm) 2100 2100 

Höjd inkl. hjul (mm) 2070 2070

Inv. bredd (mm) 404 404

Inv. djup (mm) 610 610

Inv. höjd (mm) 1485 1485

Volym brutto/netto (liter) 421/350 421/350

Antal rostfria trådgallerhyllor 4 4

Vikt (kg) 142/132 142/132

El effekt (kW) 0.3 0.5

El anslutning (V) 230V/50Hz 230V/50Hz

Köldmedium R290 R290

Energiklass* A A

Inventus C6 & F6 

Designad för användning i det mindre köket eller bageriet. Inventus C6 
och F6 passar väl in i utrymmeskrävande sammanhang och är därför 
idealisk för kök eller bagerier.

För cateringverksamheter levereras skåpet med fyra hyllor av rostfritt 
stål. Med bagerianpassning kan skåpet förvara upp emot 25 bageriplåtar 
(medföljer ej) med 40 mm avstånd mellan facken. Det inbyggda 
kondensorfiltret tas enkelt bort för rengöring.  

Egenskaper

• Digital temperaturdisplay med inbyggd  
 mikroprocessor

• Dörrlarm samt larm vid felindikering alt  
 öppen dörr

• Kondensorfilteralarm

• Exteriör och interiör yta i rostfritt stål  
 AISI 304

• Isolering max 100 mm i CFC-/HCFC-fri  
 polyuretan

• Effektiv, miljövänlig, energisparande och  
 hermetiskt luftkyld med köldmediet R290

• Rostfria hyllor, justerbara i steg om 56 mm

• Dörr utrustad med lås, magnettätlist och  
 kraftiga gångjärn

• 90° dörröppning

• Effektivt och energibesparande kylsystem  
 med kondensorfilter

• Rostfria ben, justerbara från 130 mm  
 till 205 mm

• Hygienisk interiör

• Rundade hörn

• Integrerade hyllgejdrar

• Elanslutning 230V/50 H

  

Tillval

• Extra hyllplan efter behov

• Rostfria panelhyllor

• Låsbara hjul

• Kortare ben i rostfritt stål, justerbara  
 från 70 mm till 105 mm

• Dörr med LED-belysning

• Fotpedal

• Hygientak

*Porkka Inventus kommersiella kyl- och frysskåp är några av de mest effektiva i världen idag. Den angivna energiklassen är enligt www.topten.eu. 

Besök gärna www.topten.eu som bekräftar våra förbrukningsvärden.

Inventus C6
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Porkka INVENTUS C6 

R290
REFRIGERANT



Porkka Finland Oy är en internationellt erkänd 
tillverkare av kyl-, förvarings- och  
serveringsutrustning

Porkka Finland Oyär en internationellt erkänd tillverkare av kyl-, 
förvarings- och serveringsutrustning. Sortimentet innehåller kyl-, frys- och 
uppvärmningsalternativ och våra kunder utgörs främst av storkök, restauranger, 
hotell, industrianläggningar, sjukhus, laboratorier och dagligvaruhandeln runt 
om i Europa.

Företagets huvudsakliga marknader finns utöver hemlandet, i Skandinavien, 
England, Tyskland,Schweiz, Holland, Belgien, Ryssland och Baltikum. Åttio 
procent av omsättningen genereras av affärsverksamhet utomlands och 
export. En pågående och flexibel utveckling av åtskilliga återförsäljare och 
representanter i utlandet säkerställer vår fortsatta tillväxt.

Porkkas framgång kommer sig av mångårig erfarenhet, en kundinriktad design 
och kontinuerlig produktutveckling.

Porkka Finland Oy tillhör koncernen Huurre Group. Produkter från Porkka och 
Huurre är kända för att vara högkvalitativa och tillförlitliga.
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Porkka Finland Oy   
Soisalmentie 3 
FI-15860 Hollola, Finland 
Tel.  +358 20 5555 12 
Fax  +358 20 5555 497 
e-mail: porkka@huurre.com 
www.porkka.com

Porkka Scandinavia AB      
Industrigatan 21 
S-61933 Trosa, Sverige 
Tel. +46 156 348 40 
Fax +46 156 167 50 
e-post: porkka@porkka.se 
www.porkka.se 

Porkka Norge AS      
Lensmannslia 30 
N-1386 Asker, Norge 
Tel. +47 66 98 77 77 
Fax +47 66 98 77 88 
e-post: salg@porkka.no 
www.porkka.no 

Porkka (U.K.) Limited    
29B Greenhill Crescent 
Watford Business Park, Watford 
Hertfordshire, WD18 8YB, UK 
Tel.  +44 1923 23 36 75 
Fax  +44 1923 80 57 17 
e-mail: sales@porkka.co.uk 
www.porkka.co.uk 

ISO 9001-kvaliteten på Porkka Finland Oys verksamhet kontrolleras av kvalitetssäkringssystemet 
Lloyds Register Quality Assurance. Vi innehar även LRQA:s miljöcertifikat ISO 14001 enligt vilket 
miljöpåverkan under produktionen hålls till ett minimum.

 -märkta produkter. Tillverkaren förbehåller sig rätten att genom kontinuerlig forskning och 
utvecklingändra tekniska specifikationer och design utan föregående meddelande.

Porkka Finland Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
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