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Nieuwe serie verwarmbare frontladers voor gastro-

norm-bakkencombinaties tot maximaal 2 x 1/1, 200 

mm diep en maximaal 52 liter inhoud. Voorzien van 

digitaal bedieningspaneel voor het instellen van de 

temperatuur tot 85° Celcius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De frontlader is identiek aan de Rieber 1000K maar 

uitgevoerd met een ventilatorverwarming (max +90º 

Celcius) in de deur welke digitaal instelbaar en aflees-

baar is.  

 

Buitenafmeting:  620 x 420 x 560 mm 

Binnenafmeting:  535 x 330 x 460 mm 

Gewicht:   17 kg 

 

Aan de achterzijde in de binnenzijde van de box be-

vindt zich een luchtinlaatkanaal voor gelijkmatige 

verdeling van de warmte. Ideaal voor het voor- of 

bijverwarmen van de Thermoport op locatie tijdens 

het openen en sluiten van de deur. Het element kan 

eenvoudig worden verwijderd voor reiniging van de 

Thermoport in de vaatspoelmachine.  

 

Met insteekkaart en kaarthouder, zodat u de boxen 

kunt voorzien van een tekst. Nieuw, regelbaar ventiel 

in de deur voor het aflaten van condens. De Rieber 

Thermoport TP 4.0 1000KB is verkrijgbaar in oranje en 

zwart. (oranje 85020423 / zwart 85020424). 

 

Meest verkochte en sterkste Thermoport frontlader 

voor gastronormbakken combinaties tot maxi-

maal 2 x 1/1, 200 mm diep en maximaal 52 liter 

inhoud.  

Oerdegelijk ontwerp waardoor deze cateringbox 

jarenlang meegaat. 

 

Buitenafmeting:  620 x 420 x 560 mm 

Binnenafmeting:  535 x 330 x 460 mm 

Gewicht:   12 kg 

 

Maaltijdtransportbox voor circa 40 personen. De 

1000K van Rieber heeft 12 paar regalen voor het 

inschuiven van gastronorm bakken of presenteer-

schalen (maximaal 1/1 GN). Deze thermoport is 

voorzien van een deur aan de voorzijde en aan 

beide zijden een inklapbare draag/handgreep.  

 

Geschikt voor de vaatwasmachine tot +90ºC. Met 

insteekkaart en kaarthouder, zodat u de boxen 

kunt voorzien van een tekst of label. De Rieber 

Thermoport 1000K is verkrijgbaar in oranje en 

zwart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hofland Grootkeuken biedt u het meest 

complete Rieber assortiment! Rieber 

thermoports, serveerwagens, frontcoo-

king systemen, banketwagens, gastro-

normbakken en de essentiële onderde-

len! Voor maaltijddistributie, voedings-

diensten, zorginstellingen en cateringbe-

drijven.“ 

2 
WWW.HOFLANDGROOTKEUKEN.NL 

Vraag een offerte aan of bestel eenvoudig via info@hoflandgrootkeuken.nl / bel + 31(0)180417533  



De frontlader is identiek aan de  

Rieber 6000K maar uitgevoerd  

met een ventilatorverwarming  

(max +90ºC) in de deur. Aan  

de achterzijde in de binnenzijde  

van de box bevindt zich een  

luchtinlaatkanaal voor  

gelijkmatige verdeling van de warmte.  

Extra grote voorlader,  

max 2/1 Gastronorm.  

12 paar opleggers.  

Binnenafmeting:  

53 x 65 x 45,5 cm 

Ook in verwarmde  

uitvoering verkrijgbaar. 

De frontlader is identiek aan  

de Rieber 600K maar  

uitgevoerd met een  

ventilatorverwarming  

(max +90ºC) in de deur.  

Aan de achterzijde in de  

binnenzijde van de box bevindt zich  

een luchtinlaatkanaal voor gelijkmatige verdeling 

van de warmte. Voorzien van 7 paar regalen. 

Thermoport met deksel. Geschikt voor max 1/1 GN - 

200 mm diep. Inhoud max 26 liter  

oftewel maaltijdtransport voor ca  

20 personen. Vaatwasmachine  

bestendig. Voorzien van deksel,  

2 solide sluitingen / inklapbare  

handgrepen.   

 

Binnenafmeting: 51 x 30,5 x 20 cm. 

 

Deze Thermoport is gelijk aan de Rieber  

thermoport 100K, echter voorzien van een  

verwarmingselement. Dit element  

verwarmt een laagje water dat  

vervolgens dienst doet als  

bainmarie.  Het element is  

eenvoudig te verwijderen zodat de  

Thermoport kan worden gereinigd  

in de vaatspoelmachine. 

Thermoport met deksel. Gechikt voor max 1/1 GN - 

100 mm diep. Inhoud max 11,7 liter, oftewel maaltijd-

transport voor ca 10 personen.  

Vaatwasmachine bestendig. Voorzien  

van deksel, 2 solide sluitingen /  

inklapbare handgrepen.    

 

Binnenafmeting: 51 x 30,5 x 10 cm 

Deze Thermoport is gelijk aan de  

Rieber thermoport 50K, echter  

voorzien van een verwarmingselement.  

Dit element verwarmt een laagje water  

dat vervolgens dienst doet als bainmarie.  

 

 

De perfecte manier voor het voor-  

of bijverwarmen van de thermoport.  

Frontlader voor gastronorm  

bakkencombinatie tot  

maximaal 1 x 1/1, 200 mm  

diep 1 x 1/1 65 mm en  

maximaal 33 liter inhoud.  

Oerdegelijk ontwerp  

waardoor deze cateringbox  

jarenlang meegaat. Voorzien van 7 paar regalen. 
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Drankdispenser gemaakt van  

dubbelwandig kunststof.  Kan  

gebruikt worden voor warme en  

koude dranken. 12 liter inhoud, met  

interne rvs container. Geschikt voor 

temperaturen van - 20°C - 100° C.  

Gewicht:   12 kg 

Buitenafmeting:  240 x 620 x 430 mm 

Transportwagen met uitsparingen in het 

plateau zodat uw Rieber thermoports  

stabiel getransporteerd worden. Max 2 à 3  

thermoports 1000K per rolliport. Duwbeugel  

is eenvoudig in te klappen. Voorzien van  

kunststof wielen. Voor veelvuldig  

transport buitenshuis of over  

drempels adviseren wij u de  

uitvoering met NoMoreFlat banden. 

Serie thermoports in RVS. 105L heeft een deksel met 

siliconen afdichting en is daarom ook geschikt als 

uitbrengmodule.  

 

 

Inhoud:   max 26 liter. 

Aansluitwaarde:  230V / 500 W. 

Buitenafmeting:  40 x 60 x 31 cm 

Gewicht:   13,5 kilo 

Gelijk aan Thermoport 50 of 100K maar met 1/1 GN 

koelelement in deksel.  

 

 

 

 

Binnenafmeting 50K   cool: 51 x 30,5 x 10 cm 

Binnenafmeting 100K cool: 51 x 30,5 x 20 cm 

Geschikt voor transport van de   

Thermoports door de  

perfect passende  

uitsparingen.  

 

 

 

Met 2 zwenkwielen, voorzien  van stoothoeken.  

Horende bij de Thermoportserie.  

Geeft extra koude impuls.  

Liggend invriezen gedurenden 12 uur. 

Duurzame superlichte EPP stapelbare maaltijd 

transportbox. Geschikt voor gastronorm schalen  / 

bakken 1/1 GN tot 150 mm. Met Rieber sluitingen 

waardoor de box makkelijk te  

openen en te sluiten is.  

 

De bodem is uittrekbaar en  

biedt plaats voor 2 x een koel  

of warmte element GN 1/2. 
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Geschikt voor Rieber thermoport 1000KB ‘oud mo-

del’. Stekkerklaar, 230V. Niet geschikt voor Rieber 

thermoport 2.0 of 4.0 of 1000K.  

Ter vervanging van deur 

behorende bij  

Thermoport 1000K 

Vervoer in 1 Thermoport zowel  

warme als koelverse gerechten  

of gebruik de vakverdeler om  

temperatuurverlies te voorkomen.  

Geschikt voor 600K  / 1000K / 6000K.  

HANDGREEP 

SLUITING  

50K—100K 

HANDGREEP 

600K -   

1000K –6000K 

GELEIDERSTRIP GE-

SCHIKT VOOR ALLE  

THERMOPORTS 

SCHARNIERSET 

PIZZA - 600K - 

1000K - 6000K 

SLUITING  

1000K - 6000K 

SLUITING  

600K 

Voorzien van digitaal  

instelbaar  

verwarmingselement. 

 

WWW.HOFLANDGROOTKEUKEN.NL 

Vraag een offerte aan of bestel eenvoudig via info@hoflandgrootkeuken.nl / bel + 31(0)180417533   5 

REGELUNIT T.B.V. 

THERMOPORT 

1000KB 4.0 

ELECTRISCHE 

MOTOR T.B.V. 

THERMOPORT 

1000KB 4.0 

VERWARMINGS 

ELEMENT T.B.V. 

THERMOPORT 

1000KB 4.0 

VLIEGWIEL T.B.V. 

THERMOPORT 

1000KB 4.0 

PT100  

VOELER T.B.V.  

THERMOPORT 

1000KB 4.0 

INSTEEKSNOER 

T.B.V. 1000KB 4.0 

50KB / 100KB 

MOTOR T.B.V. 

THERMOPORT 

1000KB  

OUD MODEL 

VERWARMINGS 

ELEMENT T.B.V. 

THERMOPORT 

50KB 

VERWARMINGS 

ELEMENT T.B.V. 

THERMOPORT 

100KB 

TEMPERATUUR 

REGELAAR  

1-POLIG 

SCHARNIERSET 270°  

THERMOPORT 600 / 

1000 / 6000 K / KB  

INSTEEKKAART 

THERMOPORT 

VOOR DEKSEL 

OF DEUR 



Digitaal en instelbaar temperatuurdisplay  

Instelbaar van 30° tot 100° Celcius 

Invallende duwbeugels 

Gemaakt van roestvaststaal. Carrosserie, deuren dubbelwandig, geïsoleerd. Het kastcompartiment met naadloze  

diepgetrokken geleiders is geschikt voor roosters of GN-bakken met onderlinge railafstand van 70 of 115 mm. Voorzien 

van kantelbeveiliging. De deuren hebben een siliconen afdichting. De deur is voorzien van een klik deurslot.  

De banketwagen heeft een rand rondom de bovenkant.  

 

2 duwbeugels aan de zijkant van de banketwagen.  

4 stoothoeken rondom.  

4 wielen 200 mm waarvan 2 bok en 2 geremd.  

Rvs gaffels.  

Circulerende luchtverwarming, thermostaat regelaar van +30°C tot +100°C. 

 

Temperatuurweergave via display, regelaar voor vochtige lucht per compartiment.  

Geschikt voor gastronorm roosters van max 2/1 GN.  

Voorzien van AAN / UIT - schakelaar, digitaal controle display, spiraalkabel. 

 

SPECIFICATIES BANKETWAGEN RIEBER 

     1 - deurs     2 - deurs 

Afmeting in mm    777 x 837 x 1712    1490 x 837 x 1712 

Inhoud     11 of 18 GN 2/1    22 of 36 GN 2/1 

Gewicht     120 kg     200 kg 

Afstand geleiders    115 mm OF 70 mm 

Vermogen     2 kW      2,7kW 

Aansluitwaarde    1 N AC 230 V 50/60 Hz 

 6 
WWW.HOFLANDGROOTKEUKEN.NL 

Vraag een offerte aan of bestel eenvoudig via info@hoflandgrootkeuken.nl / bel + 31(0)180417533  

DIGITALE 

TEMPERATUUR 

REGELAAR 

33060214 

SLUITING 

32105018 

KOGEL  

AFTAPKRAAN 

32332401 

AAN / UIT  

SCHAKELAAR 

33350217 

PROFIEL RUBBER 

DEUR 

37281101 

SPIRAALKABEL 

MET HAAKSE 

STEKKER 

33100309 



Temperatuur instelling   +30°C tot +100 °C  

Voorzien van analoge temperatuurweergave. Gemaakt van roestvaststaal. Carrosserie en deuren zijn dubbelwandig, 

geïsoleerd. Kast compartiment met naadloze diepgetrokken geleiders voor roosters van roestvrij staal of GN-bakken 

met een onderlinge railafstand van 115 mm, met kantelbeveiliging.  

 

Deuren met siliconen afdichting. Klik deurslot. Voorzien van 2 duwbeugels op zijkant. 4 stoothoeken. 4 wielen 200 mm 

waarvan 2 bok en 2 geremd. Rvs gaffels. Circulerende luchtverwarming, thermostaat regelaar van +30°C tot +90°C. 

Temperatuurweergave via display, regelaar voor vochtige lucht per compartiment. Geschikt voor gastronorm roos-

ters max 2/1 GN. Voorzien van een AAN / UIT - schakelaar, analoge temperatuurweergave en spiraalkabel.  

 

 

 

 

SPECIFICATIES BANKETWAGEN RIEBER LIGHT 

 

      1 deurs    2 deurs 

Afmeting in mm     777 x 837 x 1674   1490 x 837 x 1674 

Inhoud      11 of 18 x GN 2/1   22 of 36 x GN 2/1 

Gewicht      120 kg    200 kg 

Afstand geleiders     115 mm OF 70 mm 

Vermogen      2 kW     2,7 Kw 

Aansluitwaarde     1 N AC 230 V 50/60 Hz 

Temperatuur instelling    +30°C tot +100 °C 

Menumaster 2 deurs, met extra veel ruimte 

Capaciteit:   20 x 2/1GN roosters 

Afmeting:   1350 x 850 x 1660 mm  

   (inclusief stootbumper) 

Aansluitwaarde:  230V, 3000W 

 

4 zwenkwielen geremd met een diameter van 150 mm 

Uitneembare regalen, wat het reinigen vereenvoudigd  

Temperatuur instelbaar van 30° tot 90° C. 

Water reservoir voorkomt uitdroging. 

Ideaal voor partycatering. 

Geheel dubbelwandig roestvrijstaal. 

Kunststof stootbumper rondom. 

Ergonomische duw/trekstangen. 

Stekkerophangbeugel aan de zijwand. 

Degelijke deursluiting. 

Eenvoudige bediening. 

Capaciteit:   10 x 2/1GN roosters 

Afmeting:   760 x 900 x 1660 mm  

   (inclusief stootbumper) 

Aansluitwaarde:  230V,  2350 W 

 

 

4 zwenkwielen geremd met een diameter 

van 125 mm. Uitneembare regalen, wat het 

reinigen vereenvoudigd 

Rooster in RVS 18/10  

Afmeting: 53 x 65 cm 
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De kuipen hebben een eigen aftapkraan. De bakken zijn afzonderlijk 

te verwarmen. Voorzien van een greep en bediening aan de korte  

zijde. Ideale uitgifte hoogte, geschikt voor iedere bedrijfskantine. 

 

Afmeting:   1227 x 675 x 900 mm 

Capaciteit:  3 x 1/1 GN, 200 mm 

Gewicht:  44 kg 

Vermogen:   1,4 Kw 

Temperatuur: instelbaar van +30° tot 110° Celcius. 

Ook verkrijgbaar als uitgiftewagen met hoestkap, verlichting en iedere gewenste kleur.  

De stevige Rieber gastronormbakken zijn verkrijgbaar 

in diverse afmetingen en hoogtes. U kunt de  

gastronormbakken ook bestellen met grepen die  

netjes invallen wanneer deze in de bain-marie  

worden geplaatst.  

 

De Rieber deksels zijn verkrijgbaar in verschillende 

varianten: waterdicht met siliconen rand, vlakke  

deksels met of zonder greep- en / of lepeluitsparing. 

 

Bekijk het complete assortiment Rieber  

gastronormbakken online op 

www.hoflandgrootkeuken.nl of vraag een offerte op 

maat aan via +31 (0)180 417 533. 

 

 

De waterdichte deksels zijn als beste getest en daardoor ideaal voor transport van soepen en sauzen. De bekende 

Rieber waterdichte deksels met rode siliconen afdichtrand zijn enkel geschikt voor de Rieber gastronormbakken. Dit 

heeft te maken met de ronding in de hoeken. Anders dan een dunne rand siliconen bij de budget deksels zijn de Rie-

ber waterdichte deksels duurzaam en heeft u er jarenlang plezier van. 

 

Gastronorm 1/1 – 53 x 32,5 cm  

Gastronorm 1/2 – 32,5 x 26,5 cm  

Gastronorm 1/3 – 32,5 x 17,6 cm  

Gastronorm 1/4 – 16,2 x 26,5 cm  

Gastronorm 1/6 – 16,2 x 17,6 cm  

Houdt voedseltemperaturen op of onder 5 graden 

Celcius gedurende 6-8 uur. Geen ijs nodig, waardoor 

de kans op bacteriën sterk wordt verminderd.  

Gemaakt van ABS-plastic, geschikt voor  

foodservice gebruik. De bakken worden ’s nachts in 

de vriezer geplaatst zodat deze overdag het voedsel 

koud houden. De koelgel in de wanden wordt  

binnenin beschermd, bij beschadiging lekt de koelgel 

niet. Verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart en  

volgende maten: 

 

1/1 GN – 150 mm 

1/2 GN – 150 mm 

1/3 GN – 150 mm 

1/6 GN – 150 mm 
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Geschikt voor schalen 1/1 gastro tot 200 + 100 mm diep.  

Handige greepuitsparingen zowel aan de buitenkant van de box  

als aan de binnenzijde van de box zorgen ervoor dat de  

gastronormbakken eenvoudig en veilig gewisseld kunnen worden. 

 

> Robuust, gemaakt van EPP 

> Duurzaam en licht 

> Perfect voor warm, koud en vers voedsel 

> Hygiënisch en vaatwasmachinebestendig 

> 100% recyclebaar 

> Uitstekende isolatie (van - 40 ° tot +120 ° C) met hoge thermische stabiliteit 

 

 

ZWART    ‘ECO’ model. Leverbaar in 5 verschillende hoogtes. 

 

Artikelnummer   Omschrijving  Buitenmaat mm   Binnenmaat mm   Gewicht  

350 10063    1/1 GN 337   600 x 400 x 400   538 x 337 x 337   1500 gram 

350 10053    1/1 GN 257   600 x 400 x 320   538 x 337 x 257   1350 gram 

350 10043    1/1 GN 217   600 x 400 x 280   538 x 337 x 217   1200 gram 

350 10033    1/1 GN 167   600 x 400 x 230   538 x 337 x 167   1100 gram 

350 10023    1/1 GN 117   600 x 400 x 180   538 x 337 x 117   950 gram 

 

 

GRIJS / BLAUW  Model met een net iets hogere isolatiewaarde dan het  

    zwarte model. Leverbaar in 4 verschillende hoogtes. 

 

 

Artikelnummer   Omschrijving  Buitenmaat mm   Binnenmaat mm   Gewicht  

350 10050    1/1 GN 257   600 x 400 x 320   538 x 337 x 257   1650 gram 

350 10040    1/1 GN 217   600 x 400 x 280   538 x 337 x 217   1500 gram 

350 10030    1/1 GN 167   600 x 400 x 230   538 x 337 x 167   1300 gram 

350 10020    1/1 GN 117   600 x 400 x 180   538 x 337 x 117   1150 gram 

 

 

BOXER THERMOBOX 1/1 GN 

Duurzame superlichte EPP stapelbare cateringbox ‘BOXER’. Met een grof afgewerkte  

binnen en buitenzijde. 100% waterproof en breukbestendig. Kan temperaturen aan  

van -40° tot +120 ° Celcius. Geschikt voor schalen 1/1 gastro tot 200 mm diep.  

Deksel grijs/zwart. Stapelbaar met gangbare stapelkisten (E2- en bakkerijkisten).  

Ideale verpakkingsmaatvoering (1/4 Euro-Palet). Geschikt voor GN. 

 

PAK EXTRA KORTING OP UW INKOOP 

15% STAPELKORTING PER OMDOOS 

Spectaculaire bundelprijzen voor de meest verkochte serie thermo catering boxen: 1/1 GN in 6 

verschillende hoogtes. Altijd op voorraad. Vandaag besteld, andere dag in huis.  

 

20% STAPELKORTING PER PALLET.  

Scherpe palletprijzen voor de meest verkochte serie thermo catering boxen: Zwarte 1/1 GN  

thermoboxen in 6 verschillende hoogtes (inclusief de BOXER THERMOBOX 1/1 GN). 
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Gastronormbak houder 1/1 GN voor cateringbox 1/1 GN.  

Hierin kunt u de gastronormschalen ‘hangen’ in diverse combinaties. 

Past op alle Premium 1/1 GN boxen (niet type Boxer). 

 

 

Artikelnummer:  35010073 

Afmeting:  600 x 400 x 85 mm 

Standaard kunststof ABS dollie met kunststof gaffels en wielen. Geschikt voor alle kratten 60 x 40 cm. Hierdoor is 

transport van kleinere bakken ook mogelijk. Door zijn diepvriesbestendige frame is de Mover bijzonder geschikt voor 

opslag in koelcellen. Met opstaande randen voor meer grip en open hoeken voor een goede reiniging van het 

frame! Kies voor de rubberen wielsetjes wanneer u de mover ook buitenshuis gebruikt of op ongelijke vloeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘MOVER’ 

Omschrijving   Specificaties     Afmeting  

Dollie ‘Mover’   Rubberen wiel | blauw of rood   60 x 40 cm, voor transport buitenshuis 

Dollie ‘Mover’   Kunststof wiel   | blauw of rood   60 x 40 cm, voor koel en vriescel 

 

‘MOVER GITTER’ Voorzien van rasterbodem. 

 

Omschrijving   Specificaties     Afmeting  

Dollie ‘Mover gitter’  Rubberen wiel | blauw of rood   60 x 40 cm, voor transport buitenshuis 

Dollie ‘Mover gitter’  Kunststof wiel   | blauw of rood   60 x 40 cm, voor koel en vriescel 

Click-to-connect system uitbreidbaar van 3 naar 12 houders voor plastic bekers van  

verscheidene formaten. Inzetstuk voor GN Box.  

 

Aantal uitsparingen:   3 (NB er gaan 4 bekerhouders in 1/1 GN).  

Artikelnummer:   35010163 

Afmetingen uitwendig:  335 x 117 x 135 mm.  

Afmetingen uitsparing:   Ø 69-88 mm 

Gebruik box 35010043 met inwendige hoogte 217 mm 
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Kleur zwart is het ‘ECO’ model. Leverbaar in 4 verschillende hoogtes. 

 

Artikelnummer  Omschrijving  Buitenmaat mm   Binnenmaat mm   Gewicht  

350 11053   1/2 GN 257   390 x 330 x 320   330 x 270 x 257   800 gram 

350 11043   1/2 GN 217   390 x 330 x 280   330 x 270 x 217   750 gram 

350 11033   1/2 GN 167   390 x 330 x 230   330 x 270 x 167   600 gram 

350 11023   1/2 GN 117   390 x 330 x 180   330 x 270 x 117   475 gram 

Deze box is bijzonder geschikt voor  bakken van 60 x 40 cm (euronorm / bakkerijkratten,  

ijscontainers, kratten, dienbladen en bakplaten). Makkelijk stapelbaar en wendbaar.   

Deksel inbegrepen. Kleur zwart is het ‘ECO’ model. Leverbaar in 4 verschillende hoogtes. 

Artikelnummer  Omschrijving  Buitenmaat mm   Binnenmaat mm   Gewicht 

350 12663   60/40-400   685 x 485 x 470   625 x 425 x 405   2600 gram 

350 12673   60/40-300   685 x 485 x 360   625 x 425 x 300   1600 gram 

350 12643   60/40-200   685 x 485 x 260   625 x 425 x 200   1350 gram 

350 12633   60/40-160   685 x 485 x 220   625 x 425 x 160   1150 gram 

350 12623   60/40-120   685 x 485 x 180   625 x 425 x 120   1100 gram 

Carry thermobox is een extra grote thermobox met 

metalen draaggrepen voor comfortabel transport 

van zwaarder gevulde boxen. 

 

Artikelnummer   35022763 

Buitenmaten mm   600 x 500 x 400 

Binnenmaat mm   500 x 400 x 320 

Gewicht    3400 gr 

Geschikt voor gastro schalen tot 200 mm diep. Brede uitsparingen in de boxen  

zorgen ervoor dat u GN inzetbakken er makkelijk in en uit kunt halen. Voorzien  

van geïntegreerde draaggrepen. Boxen zijn onderling stapelbaar. 

 

Artikelnummer  Omschrijving  Buitenmaat mm   Binnenmaat mm   Gewicht  

35021023   Carry 1/2 GN  440 x 330 x 300   335 x 275 x 220   950 gram 

35010233   Carry 1/1 GN  675 x 400 x 290   535 x 325 x 215   1350 gram 

35010253   Carry 1/1 GN  675 x 400 x 335   535 x 325 x 260   1600 gram 

Deze box is extra hoog (39 cm inw.) en bijzonder  

geschikt voor bakken van 60 x 40 cm  euronorm / 

bakkerijkratten). Makkelijk stapelbaar. 

 

Artikelnummer   35022963 

Buitenmaten mm   700 x 500 x 480 

Binnenmaat mm   620 x 420 x 395 

Gewicht    3700 gr 
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Frontloader voor 8 of 12 1/1 Gastronorm inzetschalen met 32 mm afstand  

tussen de geleiders. Goed draagbaar door degelijke greepuitsparingen.  

 

De geleiders zijn tevens te voorzien van koelelement (boven) of  

warmhoudplaat (onder). De box is onderling stapelbaar, uitgevoerd in  

zwart en voorzien van scharnierende deur met klemsluiting. Deuren ook in  

andere kleuren leverbaar. 

 

 

 

Artikelnummer  Omschrijving    Buitenmaat mm   Binnenmaat mm    Gewicht  

35010400   frontlader GN12 zwart   645 x 445 x 625   530 x 335 x 525          4350 gram 

35010407   frontlader GN12 deur rood  645 x 445 x 625   530 x 335 x 525          4350 gram 

35010408   frontlader GN12 deur groen   645 x 445 x 625   530 x 335 x 525          4350 gram 

35010450   frontlader GN8 zwart   645 x 445 x 475   530 x 335 x 370    3250 gram 

 

Frontlader met thermometer in deur 

35010410   frontlader GN12 zwart   645 x 445 x 625   530 x 335 x 525    4500 gram 

WAAROM DE EPP FRONTLOADER? 

De frontloader is robuust en eenvoudig. Verder heeft hij scharnierende deuren en geïntegreerde handgrepen, is het 

materiaal van glas versterkte POM. De deur kan opengedraaid worden tot 270 ° en de deur is afneembaar waardoor 

hij makkelijk te reinigen is. De frontlader is voorzien van robuuste roestvrijstalen bevestigingsmiddelen, is stapelbaar en 

stabiel doordat de box uit 1 geheel bestaat. Geschikt voor euronorm trays 60x40 cm (bakkerij-maat) en er is ruimte 

voor koelelement en/of warmhoudplaat. 
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Frontloader voor 11 oplegrail 60x40 cm  

Met interval van 35 mm tussen de geleiders.  De geleiders zijn 

tevens te voorzien van koelelement (boven) of warmhoud-

plaat (onder). De box is onderling stapelbaar, uitgevoerd in 

zwart en voorzien van scharnierende deur met scharnierslui-

ting. 

Buitenafmeting:  740 x 540 x 685  mm 

Binnenafmeting:  610x410x580 mm 

Artikelnummer: 35012900  

 

Frontloader voor 7 oplegrail 60x40 cm  

Met interval van 60 mm tussen de geleiders.   

 

Buitenafmeting:  740 x 540 x 685  mm 

Binnenafmeting:  610x410x580 mm 

Artikelnummer: 35012950  



Artikelnummer  Omschrijving    Buitenmaat mm   Gewicht  

350 7800   Coolpad blauw 1/2 GN  325  x 250 x 13   800 gram 

350 7400   Coolpad blauw 1/4 GN  250 x 140 x 15   400 gram 

350 7200   Coolpad blauw 1/9 GN  165 x 110 x 15   200 gram 

 

COOLPACK   

Kunststof wit koelelement geschikt voor thermoboxen.  Het element wordt bovenin de  

thermocateringbox geplaatst. Liggend invriezen is aanbevolen. De coolpacks zijn te 

verkrijgen in  -3 °C / -12 °C / –16°C en –21 °C .  

 

   Omschrijving    Buitenmaat mm   Gewicht  

   Coolpack wit 60 x 40   600 x 400 x 28   5200 gram 

   Coolpack wit 1/1 GN  530 x 325 x 30   3950 gram 

   Coolpack wit 1/2 GN  325 x 265 x 30   2350 gram 

   Coolpack wit 1/3 GN  325 x 176 x 30   1400 gram 

   Coolpack wit 1/4 GN  265 x 162 x 30   1100 gram 

 

KOELELEMENTHOUDERS 

EPP koelelementhouders voor bevestiging bovenop de box.   

Hierin plaatst u uw koelelement en vervolgens het deksel erop. 

 

Artikelnummer  geschikt  voor  

35010083   1/1 GN box  

35011083   1/2 GN box  

35012683   60/40 allround box  

HOTPLATE 

Verwarmplaat voor EPP boxen, bufetten en catering. Dun, lichtgewicht en robuust.  

75°C in enkele minuten! 35070071 is door 12V stekker ook geschikt voor gebruik in auto! 

 

Artikelnummer   Omschrijving   Afmetingen   Specificaties  

35070071    Hotplate 1/1 GN   480 x 325 x 34 mm  230V/230W | 12V/35W (ook auto)  

35070051    Hotplate 1/1 GN   510 x 325 x 34 mm  230V/250W  

Hotpack is een warmteplaat zonder stroomaansluiting.  Voorzien van handige  

draaggreep. Kan worden gebruikt onderin de thermobox als extra warmte-impuls.  

Gebruik: Hotpack voorverwarmen in de oven. Maximaal 30 minuten op  

95 graden OF maximaal 35 minuten in kokend water. Schuif de hotpack  

onderin de box voor langdurige warmte. 

 

Artikelnummer  Omschrijving    Buitenmaat mm   Gewicht  

350 70732   Hotpack 1/4 GN   250 x 162 x 30   900   gram 

350 70752   Hotpack 1/3 GN   325 x 176 x 30   1250 gram 

350 70782   Hotpack 1/1 GN   530 x 325 x 30   3750 gram 
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Platte compacte maaltijd bezorgbox voor een com-

plete maaltijd. Met uitsparing voor 5x 1/9 GN 

schaaltjes rvs of kunststof tot 65 mm. 

 

 

Afmeting box:  

505 x 310 x 125 mm 

Platte compacte maaltijd bezorgbox voor een com-

plete maaltijd. Met uitsparing voor 1 menuschaal, 3 

bijgerechtschaaltjes (warm/koud).  

 

Geschikt voor aluminium  

en Cpet disposables. 

 

Afmeting box:  

405 x 302 x 105 mm 

Platte compacte maaltijd bezorgbox voor een com-

plete maaltijd. Met uitsparing voor 4x1/9 GN schaal-

tjes rvs of kunststof tot 65 mm. 

 

 

Afmeting box:  

405 x 302 x 125 mm 

Platte compacte maaltijd bezorgbox voor een 

complete maaltijd. Met uitsparing voor 1  

menuschaal, 2 bijgerechtschaaltjes. 

 

 

Geschikt voor aluminium  

en Cpet disposables.  

 

Afmeting box:  

405 x 302 x 105 mm 

  

Maaltijdbox Mondo met gescheiden koude- en warme vakken. Indeling met 1 fraaie maaltijdschaal met siliconen 

deksel, 1 soepschaal 300 ml en 1 of 2 dessertschaaltjes.  

 

Artikelnummer   Omschrijving    Afmeting  

OP1201    MONDO maaltijdbox leeg  400 x 295 x 115 mm 

 

LET OP; voor Maaltijdbox MONDO kunt u enkel bijbehorend porselein gebruiken zoals  

hieronder is aangegeven. Bestel daarom direct mee: 

 

OP4102    Porseleinen maaltijdschaal ongedeeld 1000 ml ovaal  

OP4101    Porseleinen maaltijdschaal 2-vaks 800 ml ovaal  

OP4100    Porseleinen maaltijdschaal 3-vaks 780 ml ovaal  

OP4008    Porseleinen soepschaal 300 ml  

OP4007    Porseleinen dessertschaal 200 ml  

OP3402    Siliconendeksel voor maaltijdschaal * 

OP3018    Siliconendeksel voor soep/dessertschaal * 

 

* Deksel verkrijgbaar in geel, rood, blauw en oranje 

GESCHIKT VOOR RVS OF TRANSPARANT KUNSTSTOF INZETBAKJES TBV MAALTIJDBOX 1/9 GN 

1/9 GN bakje 65 mm RVS of kunststof, 0,6 liter 

1/9 GN deksel RVS of kunststof 
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Overzichtelijke en compacte maaltijdbox voor een complete maaltijd.  

Geschikt voor disposable (Alu/Cpet) en porseleinen inzetschalen. 

 

Artikelnummer:  35014030   

Buitenmaten mm:  400 x 290 x 138   

geschikt voor: 1 menu schaal 230 x 175 mm en 2 kleine schalen 

Plate service transportbox voor ronde borden. Ontworpen voor diverse maten borden  

tot max 275 mm. Met de plate-ring kunt u de boxen eindeloos opstapelen en de  

bovenste afsluiten met 1 deksel. 

 

Artikelnummer  Omschrijving  Buitenmaat mm  Binnenmaat   Kleur 

35014060   Platter   320 x 320 x 105  diam. 275 mm grijs  

35014075   Platter Ring   320 x 320 x 60  diam. 275 mm blauw 

35014060C   Platter compleet met rond bord 1-2 of 3-vak en siliconen deksel rood  

  

Voor een rond- of rechthoekig porseleinen bord met 2 soep/dessert schaaltjes.  

 

Artikelnummer  Omschrijving    Afmeting    Gewicht  

35014080R   Dinerbox + 2 leeg    440 x 370 x 120mm   2200 gram 

35014080C   Dinerbox + 2 compleet   440 x 370 x 120mm  

 

Bestaande uit 1 menuschaal rond of rechthoekig, 2 bijgerechtschaaltjes  

(1 x warm & 1 x koud) en siliconen deksels. 

 

MAALTIJDBOX ‘Dinerbox +3’ 

Blauwe maaltijd bezorgbox voor systeemporselein t.b.v. complete maaltijd.  

Voor een rond- of rechthoekig porseleinen bord met 3 soep/dessert schaaltjes.  

 

Artikelnummer  Omschrijving    Afmeting    Gewicht  

35014090   Dinerbox + 3 leeg    530 x 370 x 120mm   2400 gram 

35014090C   Dinerbox + 3 compleet   530 x 370 x 120mm  

 

Bestaande uit 1 menuschaal rond of rechthoekig, 3 bijgerechtschaaltjes  

(2 x warm & 1 x koud) en siliconen deksels. 

Afmeting 450 x 320 x 120 mm. Menubox Rondo Compleet, voor-

zien van 1 Porseleinen 3-vaksbord 230 mm met ivoorkleurig dek-

sel, 1 Porseleinen soepschaal 110 mm met waterdicht deksel, 1 

Dessertbowl 110 mm met waterdicht deksel. 

 

Menubox Rondo Max Compleet: als  

Menubox Rondo, maar geschikt voor alle  

systeemborden 254 mm, zoals Caldomet,  

Finessa, Germinox etc. Leverbaar met  

plat bord, half diep bord of een  

3-vakbord. 
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Afmeting 450 x 320 x 120 mm. Menubox Square 

Compleet, voorzien van 1 Rechthoekige 3-

vakschaal PC met transparant deksel  

polycarbonaat, 2 Rechthoekige  

soep / dessertschaaltjes  

transparant PC en deksel. 
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Artikelnummer  Buitenmaat mm   Binnenmaat mm   geschikt voor 

35013623   305 x 255 x 110   255 x 205 x 50   1 menu schaal 230 x 175 mm 

35013643   305 x 255 x 160   255 x 205 x 100   2 menu schalen 230 x 175 mm  

35013663   305 x 255 x 190   255 x 205 x 130   3 menu schalen 230 x 175 mm 

 

Op aanvraag ook leverbaar in de kleuren rood en blauw 

Geschikt voor disposable menuschalen tot 230 x 180 mm  

tot max 50, 86 of 112 mm hoogte inwendig.  

Wordt leeg geleverd. 

 

 

Artikelnummer  Omschrijving  Buitenmaat mm  Binnenmaat mm         Aantal menuschalen 

66100504   Piccolo 10   290x220x130   250x180x50          1  

66100604   Piccolo 15   290x220x165   250x180x86          2 

66100704   Piccolo 20   290x220x190   250x180x112          3  

Artikelnummer:  66130009  

Omschrijving:  Menu speciaalbox leeg OF 

   Menu speciaalbox compleet  

   Bestaande uit 1 menuschaal rechthoekig   

   met een siliconen deksel (6130009C).    

  

Afmeting:  295x245x115mm     

Gewicht:   200 gram 

 

Duurzame superlichte EPP box voor naar keuze 4, 15 of 21 menuschalen  

van 230x180x30 mm (lxbxh) in 1 keer te transporteren. 

 

 

 

Artikelnummer  Buitenmaat mm   Binnenmaat mm   Aantal menuschalen   Gewicht 

35013013   440 x 310 x 160   380 x 250 x 95   2 x 2 = 4     450 gram 

35013143   620 x 295 x 220   560 x 235 x 155   3 x 5 = 15     850 gram 

35013183   620 x 295 x 275   560 x 235 x 210   3 x 7 = 21     950 gram 
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Type    Afmeting mm  Inhoud  Doosinhoud  

1 vakschaal   227 x 177 x 37  1200cc  1000 stuks 

2 vakschaal   227 x 177 x 37  1140cc  1000 stuks 

3 vakschaal   227 x 177 x 37  990cc  1000 stuks 

Deksel   227 x 177     1000 stuks 

Soepschaal   159 x 109 x 39  430cc  2000 stuks 

Deksel soep   159 x 109     2000 stuks 

 

Voor maaltijdbox 4-vak  

Sauscup ps          75 x 37  125cc  1000 stuks 

Klemdeksel   pvc      1000 stuks 

Geschikt voor maaltijdboxen. DINNER BOX +2, DINNER BOX +3, PLATE BOX, DINNER BOX GRIJS,  

MINI MENU, MENUBOX, DINNER CHAMPION BOX, MENU SPECIAAL BOX, PICCOLO 

Artikelnummer  Omschrijving      Afmeting  

350 30040   Rechthoekige 1-vakschaal 900ml   230 x 175 x 35 mm 

350 30020   Rechthoekige 2-vakschaal 800ml   230 x 175 x 35 mm  

350 30010   Rechthoekige 3-vakschaal 720ml   230 x 175 x 35 mm  

350 30140   Rond 1-vaksbord 1100ml     ø 255 x 43 mm  

350 30130   Rond 2-vaksbord 730ml     ø 255 x 43 mm  

350 30110   Rond 3-vaksbord 810ml     ø 255 x 43 mm  

350 30070   Bowl 300cc porselein     ø 115 x 60 mm  

350 30090   Bowl 500cc porselein     ø 130 x 75 mm  

 

Siliconen deksels zijn geschikt voor vaatwasser en gebruik in magnetron.  Temperatuurbestendig van -40° tot +200° C. 

Artikelnummer  Omschrijving  

350 30205   Deksel blauw voor rechthoekige schaal 

350 30207   Deksel rood voor rechthoekige schaal 

350 30315   Deksel blauw voor rond bord 

350 30317   Deksel rood voor rond bord 

350 30215   Deksel voor Bowl 300 cc blauw 

350 30217   Deksel voor Bowl 300 cc rood  

350 30225   Deksel voor Bowl 500 cc blauw  

350 30227   Deksel voor Bowl 500 cc rood 

Menuschalen in CPET keuze uit wit of zwart. Uitstekend  

geschikt voor transport van de koelverse maaltijd. 

 

Type    Afmeting mm  Inhoud  Doosinhoud 

1 vakschaal   227 x 178 x 43  1000cc  300 stuks 

2 vakschaal   227 x 178 x 43  1000cc  300 stuks 

3 vakschaal   227 x 178 x 43  1000cc  300 stuks 

Uitstekend geschikt voor transport van de warme maaltijd. Niet geschikt voor langdurig opwarmen in magnetron. 
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Deze handsluitmachine is specifiek bestemd voor het sluiten van aluminium  

soepschalen of aluminium schalen en is makkelijk en snel te bedienen.  

Door het gebruik van niet-roestende materialen en zelfsmerende lagers is deze 

machine vrijwel onderhoudsvrij. Voor ieder model schaal heeft u echter wel  

een aparte machine nodig: 1 voor de 3-vakschaal en 1 voor de soepschaal.  

 

Afmeting machine 390x300x150 mm 

Type 350 116 soep t.b.v aluminium soepschalen 159 x 109 x 39 mm  

Type 350 227 t.b.v. aluminium schalen 227 x 177 x 37 mm € 845,00 

Maximaal verpakkingsformaat: 265 x 180 x H 100 mm.  

Deze manuele schalensluiter is het kleinste toestel voor het hermetisch  

afsluiten van verpakkingen met een bovenfolie. De folie wordt in de dwarsrichting  

afgesneden. De formaatwissel neemt slechts enkel seconden tijd in beslag.  

Deze machine is ideaal voor gebruik in een supermarkt of catering-industrie.  

 

Toepassingen: Bereidingen, groenten, pasta, bereide maaltijden,  

fruitsalade, droge vruchten, fijnkostsalade, soep, sausen. 

• Constructie in RVS, tafelmodel 

• Enkel elektrische aansluiting, dus zonder perslucht 

• Maximum afmeting van de verpakking : 265 x 180 x 100 mm 

• Snelheid: max. 8 cycli / minuut 

 

 

 

FOLIE 183 MM 

Rollengte 250 meter. Voor handmatige  

bewerking met een sluitsealmachine. 

De machine wordt geleverd met oplegtafel, beiden geheel rvs. De GPS sealers zijn eenvoudig te bedienen door de 

aandrukarm naar beneden te drukken. Door de aandrukarm weer te openen is de sealcyclus voltooid. Eenvoudig te 

reinigen. Extra heet voor doorsealen van het zakje. 

 

Afmeting:  310x110x190 mm       ZAKKEN VOOR SEALAPPARAAT GPSH 200  

Seallengte:   200 mm        170 x 250 mm doos 4000 stuks 

Aansluitwaarde: 230V / 45 W 
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Van krasvast polypropyleen, geïsoleerd met polyurethaan schuim, stapelbaar.  

Warme en koude componenten kunnen in één box geplaatst worden  

zonder temperatuuroverdracht.  

 

Een maaltijdcassette compleet bestaat uit: 

1 x 3 vakschaal + deksel 

2 x 200 ml dessert/salade schaal + deksel 

1 x 300 ml soepschaal + deksel 

De Rieber Thermoport 10K cassettes voor Tafeltje-Dekje transport zijn solide en  

betrouwbaar. De RVS Menuschalen hebben een latente warmteaccumulator.  

De Thermoport Tafeltje-Dekje serie bestaat uit sterk polypropyleen en is uiterst  

hygiënisch dankzij de naadloos gelaste binnen en buitenbakken. Tevens zijn de  

cassettes makkelijk stapelbaar en voorzien van een stabiele handgreep.  

      

     De Rieber Thermoport 10KW cassettes, voor het gelijktijdig transport van warme &  

     koude maaltijden. De warme en koude zone zijn gescheiden uitgevoerd: de warme 

     zone bevindt zich in de geïsoleerde onderbouw, de koude zone in een afzonderlijk  

     vak erboven. De koude zone kan daarenboven nog met een koelpellet worden  

     uitgerust.  

 

     

Al meer dan 30 jaar met succes in Nederland verkocht. De maaltijdtransportsystemen van Menut onderscheiden zich 

door hun uiterlijk, prestatie, duurzaamheid, milieu-vriendelijkheid en zijn makkelijke transport. Bovendien zijn de  

cassettes goed stapelbaar en zijn verschillende serviesinrichtingen mogelijk op het gebied van menu-samenstelling. 

Menut wordt door Hofland Grootkeuken geïmporteerd en is ook verkrijgbaar via diverse dealers in Nederland.  

Bekijk www.menut.nl voor uitgebreide informatie over invulling van de sets en losse onderdelen. 

De diepe uitsparingen in de Duo- set verhinderen 

het over- en in elkaar lopen van de voeding. De 

maaltijd blijft er ook na het transport nog smakelijk 

uitzien, waarbij de componenten van elkaar ge-

scheiden blijven. Ook de cassettes blijven schoon. 

De Menutcassette isoleert optimaal door dubbel-

wandig geschuimd kunststof.  

De Duo-serie is te krijgen met een  

rvs en een polycarbonaatvulling. 

De ideale duurzame casette voor het rondbrengen van 

de warme óf koelverse maaltijd. De cassette bestaat uit 3 

onderdelen en biedt plaats aan een porseleinen 3-

vakschaal. De schaal is aan de onderkant gepolijst zodat 

regenereren mogelijk is. De schaal heeft een kunststof 

deksel. Daarnaast bestaat deze box uit  

3 soep of dessertschaaltjes kunststof  

met deksel (waterdicht of transparant). 



Een Hofland serveerwagen Amber is ideaal om uw medewerkers optimaal met een ordelijk en  

overzichtelijk ingerichte wagen hun werkzaamheden te laten verrichten. Op een ideale werk 

hoogte door een verhoogde duwbeugel (1050 mm). Juist het vierkante buisprofiel maakt  

de serveerwagen zo stevig en robuust. Veel meer dan bijvoorbeeld een rond buisprofiel! 

 

 

4 STERKE PUNTEN SERVEERWAGEN AMBER 

 

1. Vier kunststof kogelgelagerde wielen. De gaffels en wielen zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof.  

    Het wiel is voorzien van een grijze thermoplastische rubberband. Draagkracht per wiel is 100 kg!  

2. Degelijk laswerk en een vierkant buisprofiel zorgt voor een lange levensduur van de Amber serveerwagen. 

3. Op elk detail is gelet bij de Amber serveerwagens. Dit blijkt onder meer uit het buigwerk van de duwbeugels.  

    Deze zijn strak gebogen.  

4. Vakmanschap blijkt ook uit de extra profielen die onder de lange zijde van het blad zijn geplaatst.  

    Deze staan garant voor een nog langere levensduur. 

5. Voorzien van bladen met waterkeringsrand welke onderlijmd zijn met een geluiddempende plaat. 

 

Bladhoogte : 900 mm    Amber met 2 bladen   80 x 50  Amber met 3 bladen   80 x 50  

Hoogte incl. duwbeugel : 1050 mm  Amber met 2 bladen 100 x 60  Amber met 3 bladen 100 x 60  

Diameter wielen : 125 mm   Amber met 2 bladen 110 x 60  Amber met 3 bladen 110 x 60  

Maximale draagkracht : 100 kg per wiel Amber met 2 bladen 130 x 70  Amber met 3 bladen 130 x 70  
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Afwijkende maatvoeringen Broodwagens / serveerwagens / speciale werktafels / servieswagen / afruimwagens en 

overige roestvaststaal-producten t.b.v. intern (maaltijd)transport met speciale wensen of afwijkende maten worden al 

25 jaar door ons gemaakt. We hebben er ervaring mee om de wensen van de klant te vertalen naar een op maat 

gemaakt product. Wij leveren goede producten en het is ook de reden waarom klanten het rvs maatwerk bij ons  

blijven bestellen. Dus ook voor specifieke wensen kunt u bij ons terecht!  

Naast een standaard programma in RVS producten heeft Hofland grootkeuken al jarenlang ervaring met RVS op 

maat. Daarom is ons bedrijf bij uitstek dé leverancier voor al uw maatwerk! Door jarenlange ervaring en goede afspra-

ken met diverse fabrikanten kunnen wij uw gewenste rvs maatwerk producten snel en tegen een zeer aantrekkelijke 

prijs leveren. Alle maten zijn mogelijk! Ons bedrijf heeft ruime ervaring op diverse gebieden zoals: 

Horeca-keukens | Instellingskeukens | Scholen | Bakkerijen | Bedrijfskantines | Scheepvaart (AISI 316 zuurbestendig staal) 

Speciale verrijdbare units: regaalwagens, broodwagens, serveerwagens etc. 

 

UW TEKENINGEN EN WENSEN. Naar aanleiding van uw tekeningen en wensen maken wij graag een passende offerte 

voor uw RVS op maat. Wilt u liever een deskundig en persoonlijk advies, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden 

die wij u bieden? Neem dan contact met ons op via +31 180 417 533 of stuur uw tekening naar  

info@hoflandgrootkeuken.nl. Al onze RVS op maat oplossingen kunnen binnen 4 weken geleverd worden. 

NO MORE FLAT WIEL 150 mm met chroomstalen gaffel en expander (voor vierkant- en rond  

buisprofiel). Wordt als set van 4 wielen geleverd, 4 zwenk waarvan 2 geremd. De perfecte set  

voor transport buitenshuis, oneffen vloeren en meer draagkracht van uw serveer- of regaalwagen.  

 

KUNSTSTOF WIEL 125 mm met kunststof gaffel en expander (voor vierkant- en rond buisprofiel).  

Wordt als set van 4 wielen geleverd, 4 zwenk waarvan 2 geremd. De perfecte set voor transport  

binnenshuis en op gladde vloeren. 



GEHEEL RVS BINNENZIJDE  

GEPERSTE GELEIDERRAILS  

STOOTRANDEN RONDOM  

STEVIGE SLUITING  

De SDX Thermobox, de ideale maaltijdtransporter om 

een maaltijd op de gewenste temperatuur te serve-

ren. De SDX is ook de perfecte maaltijdtransporter om 

fruit en verpakte levensmiddelen aan de diverse af-

delingen te leveren.  

De SDX Thermobox maatijdtransporter is beschikbaar 

in verschillende varianten. Voor warm-, gekoeld en 

neutraal transport. Om aan alle wensen te voldoen 

zijn er ook combinaties tussen deze varianten  

beschikbaar. Verwarmd in combinatie met gekoeld, 

samen op dezelfde unit.  

 

HOGE KWALITEIT, PERFECTE ISOLATIE 

 

De SDX Thermobox maaltijdtransporters worden  

gekenmerkt door een hoge kwaliteit tot in het kleinste 

detail en de continue productontwikkeling. De  

maaltijdtransporter heeft perfecte isolerende  

eigenschappen voor zowel lage - als hoge  

temperaturen. Ook is hij voorzien van een digitaal 

temperatuurdisplay boven deur. De SDX Thermobox 

maaltijdtransporter is rondom voorzien van  

stootranden en een handige duwbeugel.  
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MODELLEN 

DE SDX MAALTIJDTRANSPORTERS ZIJN VERKRIJGBAAR 

IN VERWARMD, GEKOELD OF NEUTRAAL.  

BIJVOORBEELD: 

 

SDX K180 GEKOELD  

12 X GN 1/1 , 6,5 CM OF  

5 X GN 1/1, 10 CM  

245 WATT, 230 VOLT  

 

SDX F180 CONVECTIE HETELUCHT  

12 X GN 1/1 , 6,5 CM OF  

5 X GN 1/1, 10 CM  

1000 WATT, 230 VOLT  



OPTIES 

UITKLAPBARE DRAGERS 

AFVALZAKHOUDER 

OPEN- OF BRUG OPSTELLING 

HOTPLATE EN VERLICHTING 

4 / 6 WIELEN, 160 / 200 MM 

COMMUNICATOR SYSTEM 

SLOTEN OP DE DEUREN 

KLEUREN GEEL EN BLAUW  

 

De gebruiksvriendelijke EVOMULTI is een design-  

buffetwagen met een elegantie uitstraling voor op de 

afdeling of in uw restaurant. Ter plaatse kan uw cliënt 

zijn maaltijden uitkiezen en of het nu koude of warme 

componenten zijn, ze zijn altijd op de juiste  

temperatuur.  

 

De EVOMULTI is verkrijgbaar met 1 compartiment of 2 

compartimenten. De maaltijden worden in de  

compartimenten geplaatst en blijven koud, warm of 

worden warm geregenereerd.  

 

Met het gebruiksvriendelijke touchscreen zorgt U  

ervoor dat de maaltijden exact op de door u ge-

wenste tijd op de juiste temperatuur is. De EVOMULTI 

beschikt over luchtverwarming die zorg draagt voor 

de perfecte temperatuur. U kunt bij de EVOMULTI met  

2-componenten kiezen voor een koud compartiment, 

voor desserts en rauwkost, en een warm  

compartiment voor de warme maaltijdcomponen-

ten. De gastronorm schalen plaatst u op de  

verwarmde blad en het uitserveren van een  

heerlijke maaltijd kan beginnen.  
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DE EVOMULTI TROLLEY IS VERKRIJGBAAR  

IN 2 MODELLEN 

 

MODEL L   2 secties, geschikt voor   

   2 x 8 GN 1/1  

MODEL S   1 sectie, geschikt voor   

   1 X 8 GN 1/1 

 

WARM   Ruimte met geventileerde  

   verwarming (max 170° C)  

KOUD    Ruimte met statische koeling  

   (min –3° C) 

KOUD/WARM   Gemengde geventileerde  

   ruimte (min –3° C, max 170° C)  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EVOLUTION 

• Mooie design buffetwagen  

• Meer dan 20 jaar ervaring met regenereertech-

niek  

• Geschikt om 5 componenten maaltijd voor ca. 50 

personen te regenereren en koel te houden 

• Aluminium basis frame  

• Perfecte verlichting  

• Mogelijkheid voor afzetplateau’s en afvalzakhou-

der  



Uniserv plus is de ideale partner van Unitray, compact 

en ergonomisch zorgt hij voor een snelle levering van 

de maaltijden en dankzij de thermische isolatie, voor 

een langdurig behoud van de temperatuur. 

De dienbladwagen voor distributie van warme en 

koude maaltijden op dienbladen. De UNITRAY’S zijn 

van alle markten thuis, u kunt ze programmeren voor:  

 

C/S COOK & SERVE MAALTIJDEN 

Gekoppelde lijn maaltijd; de warme maaltijd uit de 

keuken direct in de in de UNITRAY  

 

C/C COOK & CHILL MAALTIJDEN  

Ontkoppelde lijn; gekoelde maaltijd wordt  

geregenereerd in de UNITRAY.  

 

C/F COOK & FREEZE MAALTIJDEN  

Bevroren maaltijd wordt geregenereerd in de UNI-

TRAY.  

Uitvoeringen geschikt voor 20, 24, 26 en 30  

gastronorm dienbladen of dienbladen met afmeting 

565x332 mm  

Nieuwe design, compacte uitvoering, gemakkelijk  

manoeuvreren, ergonomische handgrepen, mooie 

hard-plastic panelen, deuren die geopend kunnen 

worden tot 270 graden. Intern is de wagen geheel 

roestvrijstaal.  
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UNISERV STD is een robuuste en  

betrouwbare dienbladwagen,  

compact en licht, ontworpen  

om de maaltijden veilig te 

verplaatsen, terwijl ze tegen  

stoten en verontreiniging  

worden beschermd. Het  

ergonomisch design zorgt  

voor een optimale 

bewegingsvrijheid. 
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Kantoor en showroom 

Glasblazerstraat 10 

2984 BL Ridderkerk (Nederland) 

 

T +31 (0)180 417 533 

F +31 (0)180 427 417 

E info@hoflandgrootkeuken.nl 

 

KvK 24178491 

BTW nr. NL009.525.440.B01
Prijzen en modellen onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk– en zetfouten.  Onze leveringsvoorwaarden 

worden u op verzoek toegestuurd. 

Exclusief dealer & distributeur van: 


