
	
		
Veel plezier met de Gelatobar,  
hier vindt u wat aanwijzingen om optimaal te kunnen genieten van de bar.   
Na het openen van de Tempex Koelbox zal het ijs ongeveer 2 tot 4 uur koud 
blijven, dit is afhankelijk van heel veel factoren, probeer de Gelatobar zo veel 
mogelijk af te sluiten met de chromen ijsdeksel. 
 

• Draag de Gelatobar bij voorkeur met 2 man, je hebt op deze manier veel meer 
overzicht en bewegingsvrijheid.  

• Verplaats de Gelatobar zonder chromen ijs-deksel, het deksel is kostbaar, en valt 
gemakkelijk van de gelatobar als deze geplaatst of verplaatst wordt.  

• Zorg altijd dat het ijs en de koelelementen goed koud zijn voordat ze gebruikt gaan 
worden, plaats ze bijvoorbeeld pas op het laatste moment in de bar, of zorg dat de 
Tempex box goed gesloten is (inclusief koelelementen) voor gebruik. 

• Bij het in gebruik  nemen van de gelatobar verwijder je de tempex deksel 
• Sluit de Gelatobar direct af met het chromen IJs-deksel nadat je een ijsje geschept 

hebt. Zo blijft de binnen temperatuur zo laag mogelijk.   
• Schraap het ijs van de bovenkant uit de bakken, laag voor laag, ga niet graven, zo 

blijft het ijs beter bevroren.  
• Zet de meest favoriete ijssoorten in het midden, dat is het gemakkelijkste om te 

scheppen. Dan als je rechtshandig bent, de 3e favoriet links boven, etc etc 
• Spoel de ijsschep regelmatig, zo voorkom je dat resten van ijs blijven hangen, en met 

een ietwat vochtige lepel kun je een beter bolletje maken. 
• Na gebruik graag schoonmaken, de koelelementen kunnen pas schoongemaakt worden 

als ze helemaal ontdooit zijn. U hoeft deze dus niet schoon te maken. 
	
	

	
	



	
	

Toebehoren	geleverd	bij	Gelatobar	
	

	
• 1	Tempex	koelbox	met	deksel	
• 1	verchroomde	IJsdeksel	
• 1	ijs-schep	
• 1	waterspoelbakje	
• 1hoorntjeshouder	
• 2	witte	koelelementen	voor	verticale	plaatsing	
• 3	kleine	witte	elementen	onder	de	RVS	bakken	
• 3	RVS	ijsbakken	(5	liter)		
• 1	Jerrycan	van	2	liter	voor	schoon	water.	

	
	
	
• Optioneel	1	statief/tafel	

	
Maten	gelatobar	zonder	statief	
Lengte	gelatobar	110	cm	breedte	46	cm	hoogte	42	cm	
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