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Festivo MEDLAB serien er spesielt designet for bruk innenfor 
helsesektoren og til laboratorium til oppbevaring av tempe-
ratur sensitive medisiner og prøver.

VED MOTTAGELSE
Kontroller at emballasjen og kabinettet ikke er skadet. Dersom 
det er skade på emballasje eller maskin, gjør et notat om dette 
på fraktbrevet. Kontakt transportfirma og selger. Ved eventuelle 
reklamasjoner må maskinens type og serienummer oppgis.

Garantien omfatter ikke transportskader!

UTPAKKING INSTALLASJON
Ta kabinettet forsiktig ut av emballasjen. Emballasjen leveres 
til resirkulasjon etter stedlige regler.

Juster benene slik at kabinettet står støtt på alle fire ben og er 
i vater.

Skal kabinetet bygges inn eller det er et kombinasjonskabinett, 
påse at ventilasjon blir fulgt som tegningen nedenfor viser.

NB! Kabinettene må kun benyttes innendørs og ikke utsettes 
for regn. Omgivende temperatur +16...+32°C.

NB! I henhold forskrifter om elektriske anlegg må ikke flytende 
væsker oppbevares over kabinettet.

For å hindre at kombinasjonskabinetter faller forover, fest 
kabinettet til eksisterende vegg med festebraketten øverst bak 
på kabinettet.

UTVENDIG RENGJØRING
Før oppstart, rengjør kabinettet med en myk bomullsklut eller 
semsket skinn, oppvridd. Man kan anvende lunket vann med 
et mildt oppvaskmiddel.
Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende 
effekt eller som lager riper. 
La døren stå åpen inntil kabinettet er tørt.

HYLLER OG PLASTSKUFFER

Plasser de herdete glasshyllene med oppkanten bakover og 
skyv dem inntil bakveggen.

Plasser bakre del av plastskuffen i sporene, hold framdelen litt 
høyere inntil skuffen er på plass i sporet.

GENERELT
For å hindre skader på kabinettets fordamper, må alle varer 
som kan avgi etsende gasser, som f. Eks eddik, sylteagurker, 
saltlaker oppbevares i lufttette containere. 

Tæring av fordamperen dekkes ikke av garantien.

Plasser ikke varer på bunnen av kabinettet da dette hindrer 
luftsirkulasjonen. Varene må plasseres på nedre hylle. Varer 
som henger ut over fronten på hyllen vil også hindre luftsirku-
lasjonen. 

Viften på bakveggen må ikke tildekkes.
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FØR OPPSTART
Kabinettet må ha stått i romtemperatur i minst 24t, og oppreist 
i minst to timer før oppstart.
Kontroller at kabinettets typeskilt overensstemmer med den 
stedlige spenningen. Kabinettet skal kobles til en separat 10A 
jordet kurs 230V/1/50Hz.

BESKRIVELSE AV STYRINGEN

KABINETTETS HOVEDBRYTER

FUNKSJONSBRYTER. 
ENDRER INNSTILT TEMPERATUR

ØKER INNSTILT TEMPERATUR

SENKER INNSTILT TEMPERATUR

MANUELL AVRIMING

LYSBRYTER (DERSOM LYS ER INSTALLERT)

OPPSTART
Sett støpslet i stikkontakten og slå på hovedbryteren . Vent 
med å laste inn inntil innstilt temperatur er oppnådd.

SE - ENDRE INNSTILT TEMPERATUR
Trykk og slipp , displayet vil vise innstilt temperatur. 
Temperaturen kan endres med  eller . Trykk  for å 
lagre endringen eller vent 15 sekunder til styringen automatisk 
går tilbake til normaldrift og endringen blir lagret.

AVRIMING 
Kabinettene har automatisk avriming med automatisk for-
dunstning av tinevannet. Tinevannet ledes til en fordunstnings-
panne på toppen av kompressoren.
Skulle en manuell avriming være nødvendig kan man trykke 
og holde  i minst 3 sekunder til displayet viser ”dEF”. En 
manuell avriming kan ikke avbrytes. Kabinettet går automatisk 
tilbake til normaldrift etter avrimingen.

LÅSE - LÅSE OPP KNAPPENE
Trykk og hold  og  samtidig inne i minst 3 sekunder, når 
”POF” vises i displayet er knappene låst.
For å låse opp knappene hold  og  samtidig inne i minst 
3 sekunder til ”POn” vises i displayet. 

SE MIN OG MAKS TEMPERATUR
For å se min. Og maks temperaturer som er registrert siden 
forrige resetting av funksjon.
Laveste temperatur: 
Trykk og slipp   displayet vil vise ”Lo” etter fulgte av den 
lavest registrerte temperaturen siden forrige resett. Trykk   
igjen eller vent 5 sekunder til styringen går tilbake til normal-
drift.
Høyeste temperatur
Trykk og slipp  displayet vil vise ”Hi” etter fulgte av den 
høyest registrerte temperaturen siden forrige resett. Trykk  
igjen eller vent 5 sekunder til styringen går tilbake til normal-
drift.
For å resette min/maks registeringen trykk  til ”rST” blinker 
i displayet.

LYSINDIKATORENE PÅ DISPLAYET

LYSER - 
KOMPRESSOREN GÅR

BLINKER - 
TIDSFORSINKET OPPSTART AV KOMPRESSOREN

LYSER - 
AVRIMING PÅGÅR
BLINKER - 
TIDSFORSINKET OPPSTART ETTER AVRIMING
LYSER - 
FORDAMPERVIFTE GÅR
BLINKER - 
TIDSFORSINKET OPPSTART ETTER AVRIMING
LYSER - 
INNVENDIG BELYSNING ER PÅ (DERSOM LYS ER 
INSTALLERT)
ALARM

ALARMER I DISPLAYET
HA Høytemperaturalarm 
LA Lavtemperaturalarm
P1 Følerfeil termostatføler
P2 Følerfeil avrimingsføler
DA Dør åpen alarm
EE Datafeil
noL Kommunikasjonsfeil med display
Se funksjonsfeil side 5

STYRING DIXELL XW 70L
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FUNKSJONSFEIL ÅRSAK UTBEDRING
HA alarm i displayet* Høytemperaturalarm. Temperaturen i skapet er 

for høyt i forhold til innstilt temperatur.
Alarmen kan skyldes overiset fordamper. At 
døren har stått åpen over lengre tid. At man 
har lastet skapet med varme varer. Kontroller at 
luftsirkulasjonen utvendig og innvendig ikke er 
tildekket. At omgivende temperatur ikke er for 
høy. Feil ved kjølesystemet - tilkall service.

LA alarm i displayet* Lavtemperaturalarm. Temperaturen er for lav i 
forhold til innstilt temperatur.

Dersom skapet ikke er lastet med for kalde va-
rer, skyldes denne feilen som oftest at kompres-
soren går i ett. Det kan enten være følerfeil eller 
feil ved den digitale styringen - tilkall service.

P1 alarm i displayet* Defekt termostatføler Tilkall service - bytt føler.
Skapet vil gå over til en tvungen gantid hvor 
kompresoren er programmert til å starte og 
stoppe på tid.

P2 alarm i displayet* Defekt avrimingsføler Tilkall service - bytt føler.
Avrimingen vil ikke virke og skapet overiser.

DA alarm i displayet* Dør åpen alarm Påse at døren er lukket ordentlig. Slutter ikke 
alarmen kan det skyldes defekt dørbryter tilkall 
service.

EE alarm i displayet Datafeil Trykk og hold ”SET” i 3 sekunder inntil ”rST” 
blinker i displayet i 3 sekunder. Deretter går 
styringen over i normaldrift og alarmen skal 
være slukket.

noL alarm i displayet* Kommunikasjonsfeil mellom display og kontrol-
lerkort.

Tilkall service.

Overiset fordamper uten 
alarm

Avvik i følerverdien i P2. Defekte avrimingsele-
menter.

Tilkall service.

Ulyd Ulyd fra vifter. Ulyd fra innhold i skapet Kontroller at viftene går normalt og ikke er 
tildekket. Kontroller at varer ikke klirrer på innsi-
den av skapet.

Skapet er ”dødt” Mangler spenning Kontroller at støpslet sitter ordentlig på plass 
i stikkontakten. Kontroller at kurssikringene er 
hele. 

*Alarmen i displayet vil ikke bli borte før årsaken er utbedret. Man kan midlertidig slå av den akustiske alarmen ved å trykke på 
hvilken som helst bryter bortsett fra hovedbryteren.
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STYRING SAVE DIXELL XW757K
FØR OPPSTART
Kabinettet må ha stått i romtemperatur i minst 24t, og opp-
reist i minst to timer før oppstart.
Kontroller at kabinettets typeskilt overensstemmer med den 
stedlige spenningen. Kabinettet skal kobles til en separat 10A 
jordet kurs 230V/1/50Hz.

BESKRIVELSE AV STYRINGEN

Styrepanel for skap med en dør

Styrepanel for skap med to dører

KNAPPENE PÅ STYRINGEN

USB-port for nedlastning av data fra styringen

LED lysbryter (standard på GD glassdør mo-
dellene)

Kopierer lagrede data til en minnepinne

Opptaksknapp for temperaturer og alarmer

Øker innstilt temperatur. Øker en verdi i pro-
grammeringsmodus.

Senker innstilt temperatur. Senker en verdi i 
programmeringsmodus

Viser innstilt temperatur. Hold inne i tre 
sekunder for å endre innstilt temperatur. Hold 
inne i fem sekunder for å starte en manuell 
avriming
AV og PÅ bryter. Hovedbryter

LYSINDIKATORENE PÅ STYRINGEN

Lyser Kompressoren går

Blinker Tidsforsinket oppstart av kompressoren

Lyser Fordamperviften går

Blinker Tidsforsinket oppstart av viften etter 
avriming

Lyser Avriming pågår

Blinker Blinker under drypptid etter avriming

Lyser En alarm pågår. Se avsnitt alarmer

Lyser Opptak av data pågår

Lyser Batteri status OK (backup batteri)

Blinker Batteriet blir ladet (backup batteri)

Blinker Batteriet er tomt eller defekt (backup 
batteri)

OPPSTART AV SKAPET
Sett støpslet i stikkontakten. Trykk og hold hoved-
bryteren inn i tre sekunder til skapet starter. For 
å slå av skapet, trykk og hold hovedbryteren i tre 
sekunder.

SE OG ENDRE INNSTILT TEMPERATUR
For å se innstilt temperatur, trykk og slipp ”SET” 
knappen. Innstilt temperatur vises i displayet.
For å endre innstilt temperatur, trykk og hold 
”SET” i tre sekunder til displayet viser ”SET” et-
terfulgt av temperaturen.
Trykk pil opp for å øke innstilt temperatur.

Trykk pil ned for å senke innstilt temperatur.

Trykk ”SET” for å bekrefte endringen, eller vent 
60 sekunder til styringen automatisk går tilbake til 
normaldrift.

NB! Temperaturen kan kun stilles innenfor et forhåndspro-
grammert område.

MANUELL AVRIMING
Skapet har automatisk avriming og fordunstning 
av tinevannet.
Skulle en manuell avriming være nødvendig, trykk 
og hold ”SET knappen i fem sekunder. Displayet 
vil først vise ”SET” deretter ”dEF”. Avrimingen har 
staret. Etter fullført avriming går skapet automa-
tisk tilbake til normaldrift. 
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STYRING SAVE DIXELL XW757K
LÅSE OG LÅSE OPP KNAPPENE

 og 
Trykk og hold begge knappene i fem sek-
under til displayet viser ”POF”. Knappene er 
låst. Kun laveste og høyeste temperatur kan 
kontrolleres. Alle andre funksjoner er låst.
For å låse opp knappene trykk og hold knap-
pene i fem sekunder til displayet viser ”Pon”. 
Knappene er låst opp.

SE REGISTRERTE MIN OG MAKS TEMPERATURER
Display

Trykk og slipp pil opp. Displayet vil 
vise ”Hit” etterfulgt av den høyeste 
registrerte temperaturen siden forrige 
resetting.
Trykk og slipp pil ned. Displayet vil 
vise”Lot” etterfulgt av den laveste 
registrerte temperaturen siden forrige 
resetting
Den høyeste registrerte temperaturen 
resettes ved å trykke og slippe pil opp. 
Deretter omgående trykke og holde 
”SET” i tre sekunder til ”rSt” blinker. 
Styringen går automatisk tilbake til 
normaldrift
Den laveste registrerte temperaturen 
resettes ved å trykke og slippe pil ned. 
Deretter omgående trykke og holde 
”SET” i tre sekunder til ”rSt” blinker. 
Styringen går automatisk tilbake til 
normaldrift

NB! Både den høyeste- og laveste registrerte temperaturen 
må resettes hver for seg.

STILLE KLOKKE OG DATO
Display

Trykk og hold pil opp i tre sekunder til 
displayet viser ”HA”
Trykk ”SET” displayet vil vise ”Hur”

Trykk ”SET” for å bekrefte valget

Bla med pil opp eller ned til korrekt 
time

Når tid, 
dato er 
innstilt vil 
styringen 
gå tilbake til 
normaldrift 
etter 60 
sekunder

Trykk ”SET” for å bekrefte timevalget. 
Styringen vil gå til neste valg som er 
minutter. Trykk ”SET” for å bekrefte 
valget. Gjennom innstillingene av tid og 
dato på samme måte som med timer.
Hur = timer
Min = minutter
Udy = ukedag (mandag, tirs osv.)
dAy = dag i måneden
Mon = måned
yEa = år

LAGRING AV TEMPERATUR OG ALARMER
Display

Trykk og hold ”REC”knappen i tre 
sekunder
Bla med piltastene til ”YES”

Trykk ”SET” for å bekrefte valget. Regis-
treringen starter
Lysindikatoren i displayet viser infor-
masjonen blir lagret. For å stoppe 
lagringen, velg ”no”.

HVORDAN OVERFØRE DATA TIL EN MINNEPINNE
Sett inn en minnepinne i USB-porten

Trykk og hold ”DATA” knappen i tre 
sekunder til kopieringen starter. Under 
veis vil displayet vise ”dAt”, ”Lod”, ALr” 
Når kopiereingen er ferdig viser dis-
playet ”End”
Dersom displayet viser ”Err”, har kopi-
eringen misslyktes. 

SLETTE ALARM OG TEMPERATURINFO FRA MINNET
Display

Trykk og hold ”SET” og ”Pil ned” i tre 
sekunder.

Displayet vil vise ”Pr1”

Bekreft valget med ”SET” knappen

Bla med ”Pil opp” eller ”Pil ned” til 
parameter ”rSd” vises i displayet.

Bekreft valget med ”SET” knappen

Bla med ”Pil opp” eller ”Pil ned” til 
”YES” vises i displayet.

Bekreft valget med ”SET” knappen
Temperaturalarmene er nå slettet fra 
minnet.
Bla med ”Pil opp” eller ”Pil ned” til 
parameter ”rSA” vises i displayet.

Bekreft valget med ”SET” knappen.

Bla med ”Pil opp” eller ”Pil ned” til 
”YES” vises i displayet.
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Trykk ”SET” for å bekrefte valget. All alarm 
informasjon er nå slettet fra minnet.
Vent 60 sekunder og styringen vil gå tilbake til 
normal drift

ALARMENE I DISPLAYET
HA1 Høytemperaturalarm
LA1 Lavtemperaturalarm
PF1 Termostatfølerfeil
PF2 Avrimingsfølerfeil
HA3 Alarm for høy kondensatortemperatur
LA3 Alarm for lav kondensatortemperatur
PF3 Kondensatorfølerfeil
PF4 Høytemperaturalarm ekstraføler
LA4 Lavtemperaturalarm ekstraføler
dA Dør åpen alarm

HA1 Høytemperaturalarm. Kontroller at:  
fordamperen ikke er overiset 
at ikke døren har stått åpen 
at ikke skapet er lastet med romtempererte varer 
at ikke fordamperviften er blokkert

LA1 Lavtemperaturalarm. Kontakt et autorisert service-
firma

PF1 Defekt termostatføler. Kontakt et autorisert servi-
cefirma

PF2 Defekt avrimingsføler. Kontakt et autorisert servi-
cefirma

HA3 For høy kondensatortemperatur. Kontroller at:
rengjør skapets kondensator 
at skapets kondensator ikke er blokkert 
at omgivende temperatur ikke overstiger +32 °C

LA3 For lav kondensatortemperatur. Kontroller føleren
PF3 Defekt kondensatorføler Kontakt et autorisert 

servicefirma
HA4 Høytemperaturalarm ekstraføler. Kontroller om 

temperaturen i skapet er korrekt. Dersom tempera-
turen er korrekt, kan føleren være defekt

LA4 Lavtemperaturalarm ekstraføler. Kontroller om 
temperaturen i skapet er korrekt. Dersom tempera-
turen er korrekt, kan føleren være defekt

dA Dør åpen alarm. Lukk døren og alarmen vil bli 
resatt automatisk.

STYRING SAVE DIXELL XW757K
P4 KONTROLLFØLER (EKSTRAFØLER)

P4 kontrollføler er en plastflaske med 
føler. Føleren er plassert på bakveggen 
i kabinettet. Skru av korken for å løsne 
flasken fra festet.

Fyll flasken nesten full med en 50% 
blanding av glykol og vann.

Sett på plass flasken og påse at føleren er plassert i midten av 
flasken og ikke kommer i kontakt med veggene eller bunnen.

BATTERIBACKUP (standard på BB modeller. Ekstrautstyr på 
MED modellene)

Sett støpslet i stikkontakten. Vri nøkkelen 90° mot høyre for å 
slå på batteribackupen. Ved flytting av skapet el. l. kan back-
upen slås av ved å vri nøkkelen 90° mot venstre.

NB! Ikke la nøkkelen stå i låsen, men lagre den på et avtalt 
sted.

JEVNLIG RENGJØRING 
For å sikre innholdet og kabinettets funksjon anbefales det å 
foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av kabinettet på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm 
skapet. Ta ut hyller og skuffer.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk 
bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i 
lunkent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller 
midler som har en skurende effekt eller som lager riper. 

Hyller i glass, skuffer i transparent akrylplast og hyllene i rust-
fritt stål vaskes som beskrevet over, eller i en oppvaskkum 
med nevnte midler.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED REN-
GJØRINGEN!



-9-
www.colia.no

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:
BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONSMIDLER
SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER
ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER
SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.

FOR METALLFLATER
VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING,
KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDLETS BESKRIVELSE
INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV SKAPETS 
RUSTFRIE OG LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN 
PÅ SKAPETS ELEKTRISKE KOMPONENTER ELLER PÅ SKAPETS 
HENGSLER.
 
LA DØREN STÅ ÅPEN TIL SKAPET ER HELT TØRT.

FOR AKRYLPLAST
RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE
FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE 
ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR REN-
GJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES. 

JEVNLIG RENGJØRING AV KONDENSATOREN

Det er viktig at man regelmessig rengjør skapets kondensator 
med en støvsuger påmontert en myk børste.

ETTER ENDT LEVETID
Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent 
deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI
Garantien omfatter fabrikasjonsfeil i 1 (ett) år fra leverings-
dato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:
• Transport
• At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen 
og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
• At produktet er overbelastet
• Spenningsvariasjoner utover ±5%, tordenvær
• Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av 
andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av 
Colia AS
• Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller 
under montering.
• Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Ved påberopelse av garantireparasjon må følgende punkter 
følges:
• Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av
Colia AS
• Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under 
ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte opp-
stå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken 
grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

SERVICE UNDER GARANTITIDEN
Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte service-
verksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på 
produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke 
inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, 
vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!

CE DECLARATION OF CONFORMITY
CE-CONFORMITY DECLARATION 

MANUFACTURER 

Herewith declares that 

PRODUCTS 

SUOMEN KOTIKYLMIO OY 
Ravitie 3, 15860 Hollola, Finland 

PORKKA S-MED 80 
PORKKA S-MED 120 
PORKKA S-MED 200 
PORKKA S-MED 160/160 
PORKKA S-LAB 80 
PORKKA S-LAB 120 
PORKKA S-LAB 200 
PORKKA S-LAB 320 

are in conformity with the provisions of Low Voltage Directive (Directive 
2006/95/EC), as amended, and with national implementing legislation; 

are in conformity with the provisions of the following other IEC directives: 
CBEMC 
EMC directive 2004/1 08/EC, 

and furthermore declares that the following harmonized standards have been 
applied: 
IEC 335-2-24 
EN 55014. 
EN953 
EN 61010-1:2010 

Hollo Ia, Finland, March 26th 2015 

SUOMEN KOTIKYLMIO OY 

-

Mika Makinen 
Managing Director 
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OMHENGSLING 1-DØRS MODELLENE 80, 120 OG 200

• Fjern plastpluggene”A” og skru ut skruene ”B”
• Løft av toppdekslet

• Skru ut boltene og fjern hengslefeste ”C”
• Vri øvre delen av døren litt ut og løft døren av nedre 

hengslepinne. Flytt hengslet over på motsatt side

• Fjern bunnplaten ”D” ved å trekke den utover som vist i 
bildet

• Skru ut boltene og fjern hengslefeste ”E”
• Fjern håndtaket ved å skru ut skru-
ene på låsehakesiden

• NB! Kortere skrue i det nedre hull. Lengre skrue i det øvre 
hullet

• Snu døren 180°
• Monter døren i omvendt 
rekkefølge av hvordan den ble 
demontert

• Flytt plastbøssingen fra 
øvre hull til nedre hull

• Monter håndtaket ved å skrue den korteste skruen i det 
nedre hullet og den lengste i det øvre hullet.
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OMHENGSLING 2-DØRS MODELLENE 160/160 og 400

• Fjern plastpluggene”A” og skru ut skruene ”B”
• Løft av toppdekslet

• Skru ut boltene og fjern hengslefeste ”C” til øvre dør
• Vri øvre delen av døren litt ut og løft døren av nedre 

hengslepinne
• Flytt øvre dørs hengsle over på motsatt side

• Åpne den nedre døren
• Skru ut de fire skruene ”A” under låsepanelet og trekk ut 

panelet.

• Fjern bunnplaten ”D” ved å trekke den utover som vist i 
bildet

• Skru ut boltene og fjern hengslefeste ”E”
• Trekk døren rett ned og ut av midtre hengslepinne.

• Skru ut midtre hengsle ”B”, snu det 180° og monter det på 
motsatt side

• Øvre dør blir nedre og visa versa. 
• Snu dørene 180°

• Snu øvre dør 180° og plasser døren i midtre nedre hengsle
• Hold døren på plass og monter det nedre hengslet
• Snu nedre dør 180° og plasser døren i midtre øvre hengsle
• Hold døren på plass og monter det øvre hengslet
• Monter på plass bunnplaten, låsepanelet og toppdekslet



Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
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COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda
www.colia.no

Colia et selskap i Festivo - Porkka Group
Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte 
god service til våre kunder. 

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland`s 
totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.
Alle produktene i Porkka`s portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som 
Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større 
gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer. 

Vi representer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste 
for å gi våre kunder den best tenkelige service. 


