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MAALTIJDTRANSPORT IS ONZE PASSIE

Al meer dan drie decennia is familiebedrijf F. Hofland Grootkeuken v.o.f. 

een begrip in de dynamische wereld van eten, drinken & gastvrijheid in de 

zorg, bedrijfscatering, overheid en horeca.  

 

Wij zijn leverancier van professioneel keukenmaterieel met een 

specialisme op het gebied van maaltijdtransport. Dit doen wij met een 

grote diversiteit aan maaltijddistributiesystemen  

& professionele non-food producten alsmede maatwerkoplossingen  

vanuit ons kantoor met showroom in Ridderkerk. 

Wij zijn een kennispartner voor maaltijdtransport & catering vraagstukken 

met name gericht op de Nederlandse en Belgische markt. Door jarenlange 

ervaring van het leveren aan vele klanten in Nederland en België kunnen 

wij snel en efficiënt uw order verzamelen en verzenden. Wij bezorgen 

veelal met eigen transport op locatieniveau. 

 

 Wij zoeken de samenwerking met onze relaties graag op.  

Hierbij gaan we verder dan alleen het leveren van onze artikelen.  

Adviseren, het delen van onze kennis en persoonlijk contact  

met u zijn voor ons van grote waarde.

Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen voor  

persoonlijk advies of maatwerkoplossingen. 

Bel naar +31 (0)180 417 533 of mail verkoop@hoflandgrootkeuken.nl  

of ga naar onze website www.hoflandgrootkeuken.com.
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RATIONAL PRODUCTION
 
De gebruiksvriendelijke EVOMULTI is een design meals on 
wheels wagen met een elegante 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 bij -3, 
warm tot 170 graden of worden geregenereerd. 

Met het gebruiksvriendelijke touchscreen zorgt U ervoor dat de maaltijden 
exact op de door u gewenste tijd op de juiste temperatuur zijn.  
De EVOMULTI beschikt over heteluchtverwarming die zorg draagt voor de  
perfecte temperatuur. U kunt bij de EVOMULTI L met 2 deuren kiezen voor 
een koud compartiment, voor desserts en rauwkost, en een warm  
compartiment voor de warme maaltijdcomponenten.  
 
De gastronormschalen plaatst u op het verwarmde bovenblad en het 

uitserveren van een heerlijke maaltijd kan beginnen.
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN EVOMULTI
• Mooie Red dot Award-design winning Meals-on-Wheel
• Rational Production heeft meer dan 20 jaar ervaring met 
regenereertechniek
• Geschikt om 5 componenten maaltijd voor ca.  
   50 personen te regenereren en koel te houden
• Aluminium frame, ijzersterke kooivormige constructie
• Perfecte verlichting
• Mogelijkheid voor afzetplateau’s en afvalzakhouder

De EVOMULTI trolley is verkrijgbaar in 2 modellen:  
MODEL L  2 compartimenten met draaideur, geschikt voor 2 x 8 GN 1/1  
MODEL S  1 compartiment met draaideur, geschikt voor 1 X 8 GN 1/1 
 

Verkrijgbaar in de kleuren geel en blauw en met belettering.

OPTIES

Uitklapbare afzet en dienblad- plateaus                               

Afvalszakhouder 
Open- of brug opstelling 
Verwarmd bovenblad en verlichting met stralingswarmte 
4 / 6 wielen, 160 / 200 mm 
Monitoring via communicator system USB of WIFI 
Sloten op de deuren    230V of 400V

MODEL  L

MODEL  S

MEALS ON WHEELS - EVOMULTI

PROGRAMMA’S EVOMULTI
• Cook & Serve maaltijden in de gekoppelde lijn, direct 
warm vanuit de keuken. 
• Cook & Chill maaltijden bereidt in de ontkoppelde lijn, 
gekoelde maaltijden worden geregenereerd 
• Cook & Freeze, maaltijden worden vanuit bevroren toe-
stand geregenereerd
• Cook & Do It bereidingen bv. Appeltaart, brood etc. 100 
programma’s kunnen worden opgeslagen.
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UNITRAY PLATEAUWAGEN

De plateauwagen voor distributie van warme en koude maaltijden op dienbladen met de bekende. De UNITRAY’s 
hebben ook een aluminium kooivormige constructie en 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 op de afdeling.  
 
C/F COOK & FREEZE MAALTIJDEN  
Bevroren maaltijd wordt geregenereerd in de UNITRAY. 
 
Uitvoeringen zijn geschikt voor 20, 24, 26 en 30 gastronorm dienbladen of dienbladen met afmeting 565x332 mm. 
Nieuwe design, compacte uitvoering, gemakkelijk manoeuvreren, ergonomische handgrepen, mooie kunststof  
panelen, deuren die geopend kunnen worden tot 270 graden. Intern is de wagen geheel roestvrijstaal.
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DSPRO  PLATEAUSYSTEEM

DSPRO dockingstation 
De DSPRO is het dockingstation en ontworpen voor eenvoudige bediening en 
is uiterst betrouwbaar. Een basisstation, wat gekoelde en verwarmde lucht door 
de aangekoppelde wagen laat circuleren.  
 
De PROSERV plateauwagen, die gekoppeld wordt aan het docking station en 
die uiterst licht in gebruik is, omdat de techniek in het docking station achter 
blijft als de wagen wordt afgekoppeld. 

PROSERV plateauwagen

Deze plateauwagen met aluminium kooivormige constructie bevat geen 
technologie waardoor deze licht in gebruik is. Plateauwagens kunnen worden 
geleverd met 20, 24, 26 en 30 plateaus. 
 
Voordelen van het DSPRO systeem: compacte uitvoering en licht in gewicht.

Ventilatormotoren Koppelingssysteem Speciale deuren

Hofland maaltijdtransportbrochure   |  9

DS PRO

PRO SERV



TEMPTAINER 
De geheel roestvaststalen maaltijdtransporters uit Zweden. 
Er zijn 3 verschillende modellen beschikbaar; Single, Tower en 
Twin. Alle modellen kunnen worden voorzien van een centrale 
rem. De Single en Tower kunnen worden voorzien van verticale 
duwbeugels op de achterzijde om het manoeuvreren te  
vergemakkelijken. 

SINGLE

1-deurs maaltijdtransporter voor gastronorm transport van plateaus en schalen. Verkrijgbaar in verschillende hoogten 
in neutrale uitvoering of met een actief verwarmings- of actief koelsysteem.

TOWER

2-deurs gestapelde maaltijdtransporter. Een compacte oplossing voor het transporteren van zowel warm als koud 
eten, of als een flexibele aanvulling op de Single en Twin modellen.

TWIN

2-deurs maaltijdtransporter voor gastronorm transport van plateaus en schalen. Verkrijgbaar in verschillende hoogten 
in neutrale uitvoering of met een actief verwarmings- of actief koelsysteem. Grote capaciteit voor het transporteren 
van warm en koud eten. De koude of warmte compartimenten kunnen door u zelf worden samengesteld. 

De binnen en buitenzijde zijn speciaal ontworpen om alle schoonmaakmiddelen te kunnen verdragen.  
Verder zijn alle zijden en deur voorzien van een 40 mm dikke polyurethaan schuimlaag voor een perfect isolatie. 
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Temptainer Basic Single neutraal  

Maaltijdtransporters zonder techniek, neutraal, voorzien van 12 (of 10 of 14) 
paar ingeperste regalen. Volledig gemaakt van roestvaststaal. Gelaste binnen-
kast, eenvoudig te reinigen. Constant temperatuur behoud, geïsoleerd met 
tenminste 40 mm polyurethaanschuim, wat een zeer goede isolatiecapaciteit 
geeft. 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met remmen.  
Capaciteit S12  12 x 1/1 GN-65 mm of 6 x 1/1GN-150 mm 
Afmetingen:   770 × 500 × 1380 mm, (lxbxh) gewicht 50 kg

Temptainer Basic Twin neutraal 
 
Een dubbeldeurs trolley voor maaltijdtransport, naast elkaar geplaatst.  
Uitvoering leverbaar in 2 x 10, 2 x 12 of 2 x 14 regalen. 
De Temptainer Basic Twin heeft een volledig gelaste binnenkast met geperste 
geleiders voor maximale hygiëne en duurzaamheid.  De transporter is uitge-
rust met grote kogelgelagerde zwenkwielen voor gemakkelijk manoeuvreren. 
Capaciteit T12+12 2 x 12 x 1/1GN-65 mm of 2 x 6 x 1/1GN-150 mm 
Afmetingen  880 × 1116 × 1418 mm (lxbxh)

TEMPTAINER - NEUTRAAL
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Temptainer Basic Single H12
Maaltijdtransporter 1-deurs, convectie verwarmd. 
 
Gewicht 60 kg
Afmetingen 770 × 500 × 1380 mm
Regalen  12 regalen met 80 mm tussenruimte 
Capaciteit 12 x 1/1GN-65mm of 6 x 1/1GN-150mm 
Vermogen 800 W, 230 V

Temptainer Basic Tower H6 + N6 (6 regalen verwarmd, 6 regalen neutraal)
Gewicht 70 kg   
Afmetingen 770 × 500 × 1474 mm
Regalen  6 + 6  regalen met 80 mm tussenruimte 
Capaciteit 6 + 6 x 1/1-65 of 3 + 3 x 1/1-150 
Vermogen 800 W, 230 V 
 
Ook verkrijgbaar: 
Temptainer Basic Tower H6 + C6 (6 regalen verwarmd, 6 regalen gekoeld). 
1 compartiment convectie verwarmd, 1 compartiment gekoeld (Peltier koeling) 

Temptainer Basic Twin H12 + H12 (12 + 12 regalen verwarmd) 
Gewicht 110 kg   
Afmetingen 880 × 1116 × 1418 mm
Regalen  12 + 12  regalen met 80 mm tussenruimte 
Capaciteit 12 + 12 x 1/1-65 of 6 + 6 x 1/1-150 
Vermogen 800 W + 800 W, 230 V 
 
Ook verkrijgbaar: 
Basic Twin N12 + H12 (12 neutrale + 12 convectie verwarmde regalen) 
Basic Twin C12 + H12 (12 gekoelde + 12 convectie verwarmde regalen)

TEMPTAINER - VERWARMD 
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TEMPTAINER - GEKOELD
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Temptainer Basic Single C12 gekoeld  
Maaltijdtransporter 1-deurs, actief gekoeld (Peltier). 
 
Gewicht 80 kg
Afmetingen 835 × 500 × 1380 mm
Regalen  12 regalen met 80 mm tussenruimte 
Capaciteit 12 x 1/1-65 of 6 x 1/1-150 
Vermogen 135 W, 230 V 

Temptainer Basic Twin C12 + C12 gekoeld 
Maaltijdtransporter 2-deurs, verdeeld over 2 x 12 regalen. 
 
Afmetingen 880 × 1116 × 1418 mm
Regalen  2 x 12 regalen met 80 mm tussenruimte 
Capaciteit 12 + 12 x 1/1-65 or 6 + 6 x 1/1-150 
Vermogen 135 W + 135 W, 230 V 
 
2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met remmen. Optioneel kunt u de trolley 
laten voorzien van verticale stuurhendels en een centrale rem of trekhaak.



SDX THERMOBOXEN 
SDX maaltijdtransporters worden gekenmerkt door een hoge 
kwaliteit tot in het kleinste detail, continue productontwikkeling 
en uitstraling door kleuren. Vrijwel alle modellen zijn gemaakt 
met een geheel roestvrij stalen binnenzijde met geperste  
geleiderails en alumium buitenzijde met kunststof kleurpanelen.

Vrijwel alle modellen zijn gemaakt met een geheel roestvrij stalen binnenzijde 
en geperste geleiderails. Een unieke techniek met een onovertroffen  
slijtvastheid, die makkelijk schoon te maken is en de veiligheid vergroot. Extra 
sterke en lichtgewicht maaltijdtransporter. Buitenwand vervaardigd uit ABS 
kunststof met een aluminium frame.

De maaltijdtransporter heeft geïsoleerde wanden dmv gespoten polyurethaan. 
Het digitaal temperatuurdisplay boven deur geeft in 1 oogopslag de inwendige 
temperatuur weer. Voorzien van nieuwe lichte handgreep cq sluiting. 
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SDX S210 
 
Capaciteit   14 x 1/1 GN 65 mm bakken of 6 x 1/1 GN 150 mm
Geleiders   14 paar, 80 mm uit elkaar, ingeperst.  
Binnenafmeting  330 x 540 x 1160 mm 
Buitenafmeting  525 x 700 x 1490 mm, gewicht 56kg
Wielen    160 mm (200 mm optioneel)

SDX S180 
 
Capaciteit   12 x 1/1 GN 65 mm bakken of 5 x 1/1 GN 150 mm
Geleiders   12 paar, 80 mm uit elkaar, ingeperst.  
Binnenafmeting  330 x 540 x 1000 mm 
Buitenafmeting  525 x 700 x 1330 mm, gewicht: 50kg 
Wielen    160 mm (200 mm optioneel) 

SDX SS360 
 
Capaciteit   24 x 1/1 GN 65 mm bakken of 10 x 1/1 GN 150 mm 
Geleiders   2 x 12 paar, 80 mm uit elkaar, ingeperst.  
Binnenafmeting  330 + 330 x 540 x 1000 mm 
Buitenafmeting  700 x 920 x 1330 mm gewicht 100kg 
Wielen    160 mm (200 mm optioneel)

SDX NEUTRAAL
 

Eventuele toevoeging van koelelement 
voor passief gekoeld transport.
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SDX - VERWARMD

SDX F180 
 
Capaciteit   12 x 1/1 GN 65 mm bakken of 5 x 1/1 GN 150 mm
Geleiders   12 paar, 80 mm uit elkaar, ingeperst. 
Binnenafmeting  330 x 540 x 1000 mm  
Buitenafmeting  525 x 700 x 1330 mm, gewicht: 65kg 
Wielen    160 mm (200 mm optioneel)
Vermogen  230V / 1000W

SDX F210 
 
Capaciteit   14 x 1/1 GN 65 mm bakken  
Geleiders   14 paar, 80 mm uit elkaar, ingeperst.  
Binnenafmeting  330 x 540 x 1160 mm 
Buitenafmeting  525 x 770 x 1515 mm, gewicht: 70kg 
Wielen    160 mm (200 mm optioneel)
Vermogen  230V / 1000W

SDX FF360 
 
Capaciteit   24 x 1/1 GN 65 mm bakken of 10 x 1/1 GN 150 mm 
Geleiders   2 x 12 paar, 80 mm uit elkaar, ingeperst.  
Binnenafmeting  330 + 330 x 540 x 1000 mm 
Buitenafmeting  700 x 920 x 1330 mm, gewicht 130kg
Wielen    160 mm (200 mm optioneel) 
Vermogen  2 x 230V / 1000W
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SDX - ACTIEF GEKOELD

SDX K180 
 
Capaciteit   12 x 1/1 GN 65 mm bakken of 5 x 1/1 GN 150 mm
Geleiders   12 paar, 80 mm uit elkaar, ingeperst.  
Binnenafmeting  330 x 540 x 1000 mm 
Buitenafmeting  525 x 765 x 1605 mm, gewicht: 95kg 
Wielen    160 mm (200 mm optioneel) 
Vermogen  230V / 245W

SDX KF180 
 
Capaciteit   6+6 x 1/1 GN 65 mm bakken
Geleiders   12 paar, 80 mm uit elkaar, ingeperst.  
Binnenafmeting  330 x 540 x 508 mm (2 x) 
Buitenafmeting  525 x 770 x 1570 mm, gewicht: 134kg 
Wielen    160 mm (200 mm optioneel) 
Vermogen  230V / 245W + 230V / 1000W

SDX KF360 
 
Capaciteit   12+12 x 1/1 GN 65 mm bakken
Geleiders   2x12 paar, 80 mm uit elkaar, ingeperst.  
Binnenafmeting  330 x 540 x 1000 mm (2 x) 
Buitenafmeting  920 x 770 x 1605 mm, gewicht: 160kg 
Wielen    160 mm (200 mm optioneel) 
Vermogen  230V / 245W + 230V / 1000W
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BANKETWAGEN MENUTMASTER 

De ultieme banqueting trolley. Geschikt voor het warmhouden 
van een groot aantal maaltijden. De banketwagens zijn dubbel-
wandig, geïsoleerd en hebben een degelijke deursluiting en zijn 
voorzien van stoothoeken. De wagens zijnvoorzien van naadloos 
gelaste geleiders. Temperatuur instelbaar van 30° tot 90°C. 

MENUTMASTER 1-DEURS KLEIN 
Capaciteit: 6 x 2/1 GN regalen. 
Afstand regalen: 115mm
Aansluitwaarde: 750 Watt, 230 Volt.
Afmeting: 650x900x1100mm (lxbxh).
Wielen: 4 zwenkwielen van 125mm

MENUTMASTER 1-DEURS  
Capaciteit: 10 x 2/1 GN regalen. 
Afstand regalen: 115mm
Aansluitwaarde: 2350 Watt, 230 Volt.
Afmeting: 760x900x1660mm (lxbxh).
Wielen: 4 zwenkwielen van 125mm

MENUTMASTER 2-DEURS 
Capaciteit: 20 x 2/1 GN regalen.
Afstand regalen: 115mm 
Aansluitwaarde: 3000 Watt, 230 Volt.
Afmeting 1350x850x1660mm (lxbxh).

Alle Menutmaster banketwagen zijn 
voorzien van een waterreservoir wat 
uitdroging van de gerechten voorkomt. 

18  |  Hofland maaltijdtransportbrochure



Modellen Amber 3, tussenruimte 280 mm 
Amber 3 bladen 80 x 50 cm 
Amber 3 bladen 100 x 60 cm 
Amber 3 bladen 110 x 60 cm
Amber 3 bladen 130 x 70 cm

Iedere andere gewenste afmeting of aanpassing op het blad is mogelijk voor 
productie. Neem contact met ons op.

De AMBER serveerwagens worden standaard geleverd van 4 kogelgelagerde kunststof zwenkwielen, waarvan 2 geremd. 

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 werkhoogte door een verhoogde duwbeugel (1050 mm). Juist het vier-

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

 

Standaard afmetingen Bladhoogte: 900 mm. Hoogte incl. duwbeugel: 1050 mm. Diameter wielen: 125 mm. Maximale draag-

kracht: 100 kg per wiel. Wielen – standaard kunststof 125 mm. Optioneel kunt u kiezen voor een NoMoreFlat wielset. 

Modellen Amber 2, tussenruimte 620 mm 
Amber 2 bladen 80 x 50 cm 
Amber 2 bladen 100 x 60 cm 
Amber 2 bladen 110 x 60 cm
Amber 2 bladen 130 x 70 cm 

SERVEERWAGEN AMBER 
De extra stevige roestvrijstalen serveerwagen van Hofland met 
vierkant buisprofiel. Voorzien van bladen met waterkeringsrand 
welke onderlijmd zijn met een geluiddempende plaat en  
verstevigd middels profielen aan de onderzijde over de  
gehele lengte. Met 5 jaar garantie op het laswerk!
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REGAALWAGENS & 
KORVENWAGENS 

Regaalwagens geschikt voor gastronorm en indien gewenste voor 
euronorm en bakerynorm. Korvenwagens geschikt voor alle soor-
ten korven, van de gangbare 50 x 50 cm tot op maat gemaakte  
korvenwagens. 

Regaalwagens Hupfer 
Vervaardigd van gelaste RVS en 18 of 20 paar 
U of L geleiders en rechte bovenzijde.  Voorzien 
van 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem 125 mm 
kunststof. 
Capaciteit 18, 20 of 36 x 1/1 GN 
Regaalafstand 73 mm 

Regaalwagens Blanco 
Vervaardigd van gelaste RVS en 18 paar ge-
leiders en ronde bovenzijde. Voorzien van 4 
zwenkwielen waarvan 2 met rem 125 mm 
kunststof of staalverzinkt.

Capaciteit 18 of 36 x 1/1 GN 
Regaalafstand 73 mm 

Rieber regaaltafel

Verrijdbare regaalwagen met vlak bovenblad, 
volledig rvs,  
buizenstel uit gebogen vierkante buizen. 
U-vormige oplegrails met beveiliging tegen  
omvallen en aan beide zijden ingelaste  
doorschuifblokkering. 
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REGAALWAGENHOEZEN 
 
Afdekhoes / beschermhoes disposable.  
Vervaardigd uit HACCP polyethyleen.  
 
25 stuks op rol en geschikt voor  
regaalwagens van maximaal 2/1 GN  
en regaalwagens bakery norm.

Servieswagen Kever 104 & 105
Een ideale servieswagen om schone en vuile vaat overzichtelijk te  
transporteren in 4 (Kever 104) of 5 (Kever 105) vaatwaskorven. De laden zijn 
uittrekbaar en kunnen worden voorzien van rvs lekbakken. De wagen is voor-
zien van stootrollen en duwbeugels aan beide kanten en is geheel van roest-
vrijstaal met 4 kogelgelagerde zwenkwielen, waarvan 2 geremd en kunststof 
gaffels. Het bovenblad heeft een waterkering.
Maximale draagvermogen is 200 kg.KEVER 105

Servieswagen Kever 154 & 155 
De perfecte servieswagen uitgevoerd met 2 extra horizontale zijpanelen. 
Bijvoorbeeld voor het meenemen van thermoskannen. De laden zijn volledig 
uittrekbaar en kunnen worden voorzien van rvs lekbakken. De wagens zijn 
voorzien van stootrollen en duwbeugels aan beide kanten. De servieswagens 
Kever zijn geheel van roestvrijstaal en voorzien van 4 kogelgelagerde zwenk-
wielen, waarvan 2 geremd en kunststof gaffels. Het bovenblad heeft een 
waterkering. 
Maximale draagvermogen 200 kg.KEVER 155

Korvenregaalwagen RVS
Een ideale korvenwagen met 5 of 10  
regalen. Leverbaar in 5 en 10 etages. 

Geschikt voor vaatwaskorven van  
50 x 50 cm. Bij alle modellen is de 
regaalafstand 150 mm. 

Korvenwagen kunststof
Lichtgewicht korvenwagen met 
kunststof blauw plateau waarop 
de korven gestapeld kunnen wor-
den.  Ook ideaal voor opslag van  
gevulde korven.

KORVENWAGEN

AFDEKHOEZEN
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Coldmaster Gastronorm Voedeldozen 

Houdt voedseltemperaturen op of onder 5 graden Celcius gedurende 5-6 uur. 
Geen ijs nodig, waardoor de kans op bacteriën sterk wordt verminderd.  
Gemaakt van ABS-plastic, geschikt voor foodservicegebruik. De bakken 
worden ‘s nachts in de vriezer geplaatst, zodat het overdag het voedsel koud 
houst. De koelgel in de wanden wordt binnenin beschermd; bij beschadiging 
lekt de koelgel niet.

Vaatwaskorven & bestekbekers 

Hofland Grootkeuken levert een groot aanbod en  
variëteit aan vaatwaskorven van diverse fabrikanten,  
denk hierbij aan Caterrack, Cambro, Carlisle of Meiko.  
Ook de rvs korven van o.a Rieber en Hupfer 
bent u bij ons aan het juiste adres. 

Lekbakken 

Geschikt voor de vaatwaskorvenwagens.  
Geheel rvs gelaste uitvoering.  
Afmeting: 510x510 mm

KORVEN & ACCESSOIRES
Alle accessoires voor de servieswagens en korvenwagen zoals  
vaatwaskorven voor bestek, glaswerk, borden, mokken, dienbladen.  
Denk hierbij ook aan korvenwagens, bordenhouders en  
complete systemen voor opslag van uw servies.



HOFLAND BROODWAGEN 

De distributie van broodmaaltijden in instellingen kan met de 
broodwagen van Hofland servicegericht en efficiënt gebeuren. 
Door de uiterst degelijke constructie en het gebruik van  
roestvaststaal staat de Hofland Broodwagen borg voor jarenlang 
zorgeloos en plezierig gebruik.

Broodwagen BDW-4

De BWD-4 heeft 4 laden en is opgebouwd uit een roestvrijstalen frame met  
standaard trespa volkern beplating van de laden en een rvs bovenblad met 
waterkering. De laden, bestaande uit 3-delige roestvrijstalen telescoopschap-
pen rails waardoor deze volledig uittrekbaar zijn, hebben een volkern front met 
daarin een uitneembare witte kunststof inzetbak 1/1 Gastronorm (530x325x-
200mm LXBXD) voor bijvoorbeeld broden en melkpakken.  
 
De laden kunnen worden voorzien van zgn. Coldmasters (blz 22) voedsel-
dozen. Dit zijn Gastronorm bakken met een gelvulling in de dubbele wand; 
deze dient u vooraf gedurende ca. 12 uur in te vriezen, waarna u melk, beleg, 
salades etc. gekoeld kunt vervoeren gedurende ca. 5 uur. In de perspex vitrine 
kunt u diverse soorten beleg en boter leggen. Uiteraard kunt u in de vitrine 
een koelelement leggen. De wielen (2x bok en 2x zwenk) met een diameter 
van 200mm zijn voorzien van precisiekogellagers en roestvrijstalen gaffels. 

Het frame is tevens standaard voorzien van 2 roestvrijstalen duwbeugels en 
kunnen hierdoor worden voorzien van rvs of kunststof afvalbakken aan de 
kopse zijden. 

Een Broodwagen met 4 laden met 
daarin witte kunststof 1/1 Gastronorm
inzetbakken. Voorzien van een rvs 
opzetframe inclusief 4 x ¼ GN bakken 
van 100 mm diep.  
 
Capaciteit tot circa 100 personen.

BDW 4
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BROODSERVEERWAGEN 
De LONGA is geschikt voor het serveren van broodmaaltijden en

koude dranken. De linkerzijde van de wagen is voorzien van een

actief gekoeld compartiment. In het midden bestaat de

mogelijkheid voor een open schap waar bijvoorbeeld de

dienbladen in kunnen worden geplaatst.

Hieronder bevindt zich een ongekoeld compartiment. Aan de rechterzijde

bevindt zich nogmaals een ongekoeld compartiment. Indien gewenst kan de 
ladeconfiguratie qua lade indeling in overleg gewijzigd worden (zie overzicht 
beschikbare lade configuraties). 

De wagen beschikt aan de rechterzijde over een geïntegreerde afvalbak. Ook 
kan de wagen worden voorzien van LED verlichting (optioneel). De verlich-
ting schijnt over het werkblad en is bedienbaar d.m.v. een schakelaar op het 
dashboard. Als accessoire is een bestekbekerhouder leverbaar, welke aan 
iedere zijde van de etagère bevestigd kan worden en ruimte heeft voor 3 RVS 
bestekkorfjes met een diameter van 10cm. 
 
Optioneel kan de wagen worden uitgerust met elektrische aandrijving. De 
aandrijving geschiedt d.m.v. een aangedreven midden wiel. Dit wiel kan opge-
trokken worden waardoor de wagen ook zijdelings te verplaatsen is. Dit is een 
groot voordeel wanneer de wagen in een klein ruimte wordt geplaatst.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluitwaarde: 230 VAC/ 50 Hz

Koelcompressor: 12-24 V/100W

E-Drive: 24 V/ 250 Watt

Koelmiddel: R134A 
Temperatuur instelbaar: +3 °C tot +7 °C

Omgevingscondities: +10 °C tot +33 °C

Werkblad afmeting: 1585 x 670 mm

Afmeting wagen: 1649 x 734 mm

Manoeuvreerbaarheid: 4 zwenkwielen 
en 2 bokwielen (standaard)

E-aandrijving: 4 zwenkwielen en één 
aangedreven midden wiel(optioneel)

Voetrem: Op twee zwenkwielen  
(optioneel)

24  |  Hofland maaltijdtransportbrochure 



LONGA

OP HET WERKBLAD VAN DE LONGA

De bedieningsjoystick zit ergonomisch geplaatst op het werkblad. De drukknop 
voor optrekken van het midden wiel zit op het dashboard.

De etagère op het werkblad heeft een uitsparing voor 6 x 1/3 of 12 x 1/6 GN 
bakjes van 150 mm diep. Deze kunnen ingedeeld worden met GN bakjes naar 
wens. De GN-bakken vindt men ook terug in de daarvoor geschikt gemaakte 
laden.

indeling naar wens

LADE INDELING LINKS OF RECHTS 
A: 2 x Lade voor gn-bakken 200 mm diep

B: 3 x lade voor gn-bakken 150 mm diep

C: 4 x lade voor gn-bakken 100 mm diep

D: 1 x lade voor gn-bak 150 mm diep / 1 x lade voor     
     gnbak 65 mm diep / 1 x lade voor gn-bak       
     200 mm diep

E: 2 x lade voor gn-bakken 100 mm diep / 1 x lade 
    voor gn-bak 200 mm diep. 

LADE INDELING MIDDENSTUK 
F: 1 x lade voor gn-bak 200 mm diep

G: 2 x lade voor gn-bakken 100 mm diep 
H: 1 x lade voor gn-bak 65 mm diep / 1 x lade voor  
     gn bak 150 mm diep

I: 1 x lade voor gn-bak 150 mm diep

LINKS / RECHTS (A-E) MIDDEN (F - I)

De getoonde ladeblokken bestaan uit combinaties van lades met 1/6, 1/4, 1/3 of 1/2 kolomhoogte, welke geschikt zijn voor 
respectievelijk 65, 100, 150 en 200mm diepe GN-bakken.
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BROODSERVEERWAGEN MALLONGA 
De MALLONGA is geschikt voor het serveren van broodmaaltijden

en koude dranken. De linkerzijde van de wagen is voorzien van

een gekoeld compartiment. Aan de rechterzijde bevindt zich een

ongekoeld compartiment.

Indien gewenst kan de ladeconfiguratie qua lade indeling in overleg gewijzigd 
worden (zie overzicht beschikbare lade configuraties). De wagen beschikt aan 
de rechterzijde over een geïntegreerde afvalbak. Ook kan de wagen worden 
voorzien van LED-verlichting (optioneel). 

De verlichting schijnt over het werkblad en is bedienbaar d.m.v. een  
schakelaar op het dashboard. Als accessoire is een bestekbekerhouder  
leverbaar, welke aan iedere zijde van de etagère bevestigd kan worden en 
ruimte heeft voor 3 RVS bestekkorfjes met een diameter van 10cm.  
 
Optioneel kan de wagen worden uitgerust met elektrische aandrijving. De 
aandrijving geschiedt d.m.v. een aangedreven midden wiel. Dit wiel kan  
opgetrokken worden waardoor de wagen ook zijdelings te verplaatsen is. Dit is 
een groot voordeel wanneer de wagen in een klein ruimte wordt geplaatst.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluitwaarde: 230 VAC/ 50 Hz

Koelcompressor: 12-24 V/ 100 Watt

E-Drive: 24 V/ 250 Watt

Koelmiddel: R134A

Temperatuur instelbaar: +3 °C tot +7 °C

Omgevingscondities: +10 °C tot +33 °C

Werkblad afmeting: 1197 x 670 mm

Afmeting wagen: 1258 x 734 mm

Manoeuvreerbaarheid: 4 zwenkwielen en 2 bokwielen (standaard)

E-aandrijving: 4 zwenkwielen en één aangedreven midden wiel (optioneel)

Voetrem: Op twee zwenkwielen (optioneel)

LADE INDELING 
De getoonde ladeblokken bestaan uit 
combinaties van lades met  
1/6, 1/4, 1/3 of 1/2 kolomhoogte, 
welke geschikt zijn voor respectievelijk 
65, 100, 150 en 200mm diepe  
GN-bakken.



OP HET WERKBLAD VAN DE MALLONGA

De bedieningsjoystick zit ergonomisch geplaatst op het werkblad. De drukknop 
voor optrekken van het midden wiel zit op het dashboard. 
De etagère op het werkblad heeft een uitsparing voor 4 x 1/3 of 8 x 1/6 GN 
bakjes van 150 mm diep.  
Deze kunnen ingedeeld worden met GN bakjes naar wens. De GN-bakken vindt 
men ook terug in de daarvoor geschikt gemaakte laden.

indeling naar wens

LADE INDELING LINKS  
A: 2 x Lade voor gn-bakken 200 mm diep

B: 3 x lade voor gn-bakken 150 mm diep

C: 4 x lade voor gn-bakken 100 mm diep

D: 1 x lade voor gn-bak 150 mm diep / 1 x lade voor     
     gn-bak 65 mm diep / 1 x lade voor gn-bak       
     200 mm diep

E: 2 x lade voor gn-bakken 100 mm diep / 1 x lade 
    voor gn-bak 200 mm diep. 

LADE INDELING RECHTS

F:  2 x lade voor gn-bak 150 mm diep / 1 x lade voor   
     GN-bak 65 mm diep 
G: 1 x lade voor gn-bakken 150 mm diep / 2 x lade  
     voor GN-bak 100 mm diep 
H: 1 x lade voor gn-bak 150 mm diep / 1 x lade voor  
     gn bak 200 mm diep

LINKS  (A - E) RECHTS (F - H)

De getoonde ladeblokken bestaan uit combinaties van lades met 1/6, 1/4, 1/3 of 1/2 kolomhoogte, welke geschikt zijn voor 
respectievelijk 65, 100, 150 en 200mm diepe GN-bakken.
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TRANSPORTWAGENS 
 
Deze geïsoleerde transportwagens dienen om grote  
hoeveelheden voeding koud te houden voor onderweg. Onder 
andere de verdeling van voeding bij winkelketens en bakkers 
gebeurt via deze transportwagens.

De geïsoleerde foodtransporter is gemaakt van glasvezelversterkt kunststof 
exterieur: verzinkt stalen frame en stootranden met kunststof (PE) panelen. 
Voorzien van 2 handgrepen aan beide zijden van de deur en 1 scharnierende 
beugelgreep op de deur.

Temperatuurbestendigheid van het interieur:  -80°C tot + 130°C

Temperatuurbestendigheid van het exteriueur:   -40°C tot + 70°C 
 
Extra koeling kan verzorgd worden met een koelelement die u vooraf invriest.
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Geïsoleerde foodtransporter 580 liter.

De geïsoleerde foodtransporter is een verrijdbare passieve isolatiecontainer 
met afsluitbare deur; afmeting uitwendig 825 x 735 x 1770 mm (l x b x h) en 
inwendig 660 x 610 x 1440 mm, in de kleur lichtblauw. Het gewicht is 86 kg.  
 
De binnenzijde is hygiënisch en naadloos afgewerkt en hierdoor eenvoudig te 
reinigen.

580 LITER

Geïsoleerde foodtransporter 720 liter.

De geïsoleerde foodtransporter is een verrijdbare passieve isolatiecontainer 
met afsluitbare deur; afmeting uitwendig 955 x 735 x 1770 mm (l x b x h) en 
inwendig 810 x 610 x 1440 mm (l x b x h), in de kleur lichtblauw.  
Het gewicht is 90 kg.  
 
De binnenzijde is hygiënisch en naadloos afgewerkt en hierdoor eenvoudig te 
reinigen.

Uitneembaar RVS binnenrek voor isolatiecontainer 580 liter, met 14 regalen 
(2/1 Gastronorm) met 100 mm tussenruimte. Bovenop het rek kunnen  
eventueel 2 x 1/1 GN koelelementen worden geplaatst. 

Accessoires

TOEPASSINGEN  
BAKKERIJEN 

WINKELKETENS 
PRODUCTIEKEUKENS 

PARTYCATERING 
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BORDENSTAPELAARS 
 
Hofland levert meer diverse onverwarmde en verwarmde bor-
denstapelaars alsmede volledig op maat gemaakte units. Onze 
duurzame bordenstapelaars hebben een lange levensduur. Hoe-
veel capaciteit heeft u nodig? Welke bordenmaat, gesloten of 
open unit, verwarmd, neutraal of gekoeld? Laat u adviseren!

Bordenstapelaars zijn veelal geschikt voor borden van 160 mm tot 310 mm 
doorsnede. De bordenstapelaars zijn verkrijgbaar in verschillende varianten, 
verwarmd,  onverwarmd, enkele of dubbele stapelbuizen, duwbeugel bovenop 
(standaard) of aan de voorzijde gemonteerd.  Ook zijn ze geschikt voor ronde 
of vierkante borden, kommen, schalen en korven. Al onze stapelaars hebben 
een multi-veersysteem, instelbaar door vast- of loshaken van de veren.
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Verrijdbaar middels 4 zwenkwielen 
rond 125 mm, waarvan 2 met rem, 
met plaatbevestiging. Geheel gesloten 
roestvaststalen constructie, buiten-
mantel mat geslepen. Voorzien van 4 
zwarte stoothoeken. 2 stapelunits, elk 
voorzien van 8 hittebestendige  
geleidingsrollen. Optioneel kiest u voor 
een duwbeugel en deksels.Bordenstapelaar



Geschikt voor dienbladen van  
530 x 325 mm of 530 x 370 mm of 
460 x 360 mm.  
Verrijdbaar d.m.v. 4 rvs zwenkwielen 
rond 125 mm, waarvan 2 met rem, met 
plaatbevestiging. Effectieve stapel-
hoogte is 650 mm. Ook verkrijgbaar in 
dubbele uitvoering.

Dienbladstapelaars

Verkrijgbaar in verschillende  
afmetingen. In basic en design  
uitvoering 
 
Geheel gesloten roestvaststalen con-
structie, buitenmantel mat geslepen. 
 
Optioneel: RVS deksel, duwbeugels.

Voor het direct plaatsen van soepkop-
pen, kommen en andere systeemdelen 
op een stapelplateu of in een korf.
Verwarmd of onverwarmd.  
 
Geschikt voor diverse korven maten, 
500/500 of 590/590 of 650/530.  
De effectieve stapelhoogte is 590 mm.  
 

Verkrijgbaar in verschillende  
afmetingen. In basic en design  
uitvoering 
 
Verrijdbaar middels 4 rvs  
zwenkwielen rond 125 mm, waarvan 
2 met rem, met plaatbevestiging.  
 
Optioneel: RVS deksel, duwbeugels.

Geheel gesloten roestvaststalen con-
structie, buitenmantel mat geslepen.  
 
Voorzien van ca. 750 luchtgaten. 
Optioneel kiest u voor een duwbeugel 
of kunststof deksels. Dit deksel wordt 
door 4 nokjes gepositioneerd.

Stapelaar gekoeld

Verkrijgbaar in verschillende  
afmetingen. In basic en design  
uitvoering 
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OVERIGE STAPELAARS  
Dienbladstapelaars 

Korvenstapelaars 
Stapelaars voor gekoelde borden

Korvenstapelaars



BAIN MARIE WAGEN ZUB 
 
Deze geheel roestvrijstalen Bain-Marie wagens van Rieber zijn 
perfect geïsoleerd en hebben een ideale uitgiftehoogte van 900 
mm. De wagens voldoen aan de belangrijkste eisen: ze houden  
gedurende lange tijd de maaltijd op de juiste temperatuur en zijn 
gemakkelijk manoeuvreerbaar doordat ze licht in gewicht zijn. 

Afmetingen:    758 x 475 x 900 mm
Capaciteit:      1 x GN 1/1 200mm
Gewicht:         22 kg
Vermogen:      470 Watt  
Temperatuur:  +30 tot +110 °C 

Afmetingen:    858 x 675 x 900 mm
Capaciteit:      2 x GN 1/1 200mm
Gewicht:         33 kg
Vermogen:      940 Watt  
Temperatuur:  +30 tot +110 °C 
 

Afmetingen:    1227 x 675 x 900 mm
Capaciteit:      23x GN 1/1 200mm
Gewicht:         44 kg
Vermogen:      1410 Watt  
Temperatuur:  +30 tot +110 °C 
 

ZUB 1

ZUB 2

ZUB 3
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Alle Rieber thermoport cateringboxen zijn vervaardigd uit dubbelwandig geschuimd kunststof. Ze houden de uw 
maaltijden en ingrediënten urenlang op temperatuur en zijn de beste verkochte cateringboxen in Nederland & België. 
 
De Thermoport 4.0 frontlader is identiek aan de Rieber 1000K maar uitgevoerd met een ventilatorverwarming 
(instelbaar tot tot max +85ºC)  en passieve koeling (min -20 met behulp van koelplateau) in de deur welke digitaal 
instelbaar en afleesbaar is. Dit bedieningspaneel heeft nu een beschermde rand van kunststof. Aan de achterzijde in 
de binnenzijde van de box bevindt zich een luchtinlaatkanaal voor gelijkmatige verdeling van de warmte. Ideaal voor 
het voor- of bijverwarmen van de Thermoport. Het element kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging van de 
Thermoport in de vaatspoelmachine.

RIEBER THERMOPORTS

Transportwagen om meerdere thermoporten tegelijkertijd te vervoeren. De 
Rolliport heeft een solide kunststof platform met 2 bok- en 2 zwenkwielen 
met rem. De duwbeugel is van rvs en inklapbaar waardoor de rolliport  
makkelijk te vervoeren is in auto of bus.

Let op: ook leverbaar met 4 no-more-flat banden voor veilig transport bui-
tenshuis, oneffen vloeren en drempels.

ROLLIPORT
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CAMBRO ULTRA CAMCART 
 
De geisoleerde voedselcontainers van Cambro zijn zeer geschikt 
voor het vervoer van warme of koude gerechten. Ze zijn ge-
isoleerd met een duurzaam schuim. De frontloader zorgt voor 
eenvoudige toegang. De deur is afneembaar en dus eenvoudig te 
reinigen en voorzien van een afneembare, luchtdichte afdichting. 
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Cambro voedselcontainer UPCS400 
Cambro front-loading container voor gastronormbakken, in de kleuren  
Speckeld Grey (480), Slate Blue (401) en Dark Brown (131). Voor opslag en 
transport van warme en koude gerechten. Goede isolatie, houden maaltijden, 
ingrediënten en etenswaren langdurig warm of koud.  
 
Voorzien van ingebouwde afdichting wat een rubbere pakking overbodig 
maakt. Afneembare deur wat het schoonmaken vereenvoudigd. Onderling 
perfect stapelbaar.

Accessoires Cambro Ultra  
Camcarts 
 
High heat gastronorm schalen en  
deksels in alle maten.  
 
Wielsets voor alle Cambro food-
containers 

ACCESSOIRES



Cambro voedselcontainer UPC600 
Dubbeldeurs verrijdbare frontloading container voor gastronormbakken en 
dienbladen. Type UPC 600 is geschikt voor:
Gastronorm bakken: 8 x 1/1GN-65 mm, 6 x 1/1GN-100 mm,  
4x1/1GN-150 mm, 2x1/1GN-200 mm +2 x 1/1-100 mm
Dienbladen: 2 x 6 stuks 1/1 GN Dienbladen 
Afmetingen: 520 x 690 x 1145 mm (lxbxh)

UPC600

Cambro voedselcontainer verwarmd UPCH4002
Perfect voor frequent openen en sluiten, extreem lage omgevings  
temperaturen en langdurige evenementen. Maakt werken volgens HACCP 
richtlijnen mogelijk door behoud van veilige temperaturen voor warme  
gerechten. Temperatuurherstel binnen 3 minuten na openen en sluiten van 
de deur. Ingebouwde thermometer kan moeiteloos verwijderd worden voor 
reiniging. Vermogen: 265W
Gastronorm bakken/dienbladen: 12 x 1/1GN(-65 mm)
Afmetingen: 520 x 690 x 600 mm (lxbxh)UPCH4002

Cambro voedselcontainer UPC800 
Dubbeldeurs verrijdbare frontloading container voor gastronormbakken en 
dienbladen. Type UPC 800 is geschikt voor:
Gastronorm bakken: 12 x 1/1GN-65 mm, 8 x 1/1GN-100 mm, 6 x 1/1GN-
150 mm, 4 x 1/1GN-200 mm.
Dienbladen: 2 x 12 stuks 1/1 GN 
Afmetingen: 520 x 690 x 1370 mm (lxbxh)
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MELFORM CONTAINERS 
 
De isotherme containers van Melformzijn multi inzetbaar. De 
keuze bestaat uit de gekoelde lijn en de bevroren lijn. De con-
tainers zijn aan te sluiten op 230 V maar ook op 12 V met een 
inverter. Op deze manier is de temperatuur altijd te controleren, 
op locatie of onderweg. 

Binnen en buitenwanden geheel uit stootbestendig HD polyethyleen 
Isolatiekern: ingespoten polyurethaan met hoge dichtheid 
Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking 
Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie 
Geen lasnaden, geen scherpe kanten 
Snel en eenvoudig te reinigen, voldoet aan de HACCP regels 
Volledig recyclebaar 
De deur kan tot 270° geopend worden 
Programmeerbare digitale thersmostaat

POLAR BEAR CONTAINER 416 
 
Geventileerde koelunit op bovenzijde.  
Afmeting uitwendig: 715x850x1915 mm 
Afmeting inwendig: 540x660 x1170 mm. 
Gewicht: 120 kg 
Wielen: polyamide en rubber, 4 x 100 mm 
Voeding: stopcontact 230 V 

POLAR BEAR CONTAINER 610 
 
Geventileerde koelunit op bovenzijde.  
Afmeting uitwendig: 800x1000x2170 mm 
Afmeting inwendig: 605x810 x1350 mm. 
Gewicht: 145 kg 
Wielen: polyamide en rubber, 4 x 100 mm 
Voeding: stopcontact 230 V 
Optioneel: 12 V inverter

416 LITER

610 LITER
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GEKOELD TRANSPORT  

PINGUIN GEKOELDE CONTAINER 370 
 
Koelunit met statische OF geventileerde verdamper op bovenzijde.  
Afmeting uitwendig: 800X840X1470 mm 
Afmeting inwendig: 615X630X940 mm. 
Gewicht: 83 kg 
Wielen: polyamide en rubber, 4 x 100 mm 
Aansluitwaarde: 230 V 

PINGUIN GEKOELDE BOX 90 
 
Koelunit met statische damper op achterzijde.  
Afmeting uitwendig: 440x830x650 mm 
Afmeting inwendig: 325x533x505 mm. 
Gewicht: 27 kg 
Aansluitwaarde: 230 V, aanstekerplug 12 V 
Voorzien van 12 regalen 
Geschikt voor 1/1 GN roosters90 LITER

PINGUIN GEKOELDE CONTAINER 416 
 
Geventileerde koelunit op bovenzijde.  
Afmeting uitwendig: 715x850x1915 mm 
Afmeting inwendig: 540x660 x1170 mm. 
Gewicht: 116 kg 
Wielen: polyamide en rubber, 4 x 100 mm 
Aansluitwaarde: 230 V / Optioneel: 12 V inverter
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MEALBUTLER

Bij gebruik van de MealButler behoudt de maaltijd haar kleur, smaak en  
aantrekkelijkheid. De Mealbutler kan koelverse maaltijden en vriesverse maal-
tijden regenereren. De warmte trekt rustig door de maaltijd heen. Zo wordt 
deze egaal verwarmd en wordt lokale oververhitting voorkomen. Het toestel 
stemt automatisch de toegevoerde warmte af op het type en de massa van de 
maaltijd. Zo wordt steeds de juiste eindtemperatuur verkregen.  
 
Voor het buitenhuis transporteren van maaltijden op porseleinen borden, kan 
gewerkt worden met de Mealbutler Thermobox.
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Hoe werkt de Mealbutler? 
1. Zet het hoofdgerecht of de soep of beide op het toestel
2. Druk op de aan/uit-knop, het toestel is nu in werking
3. Op het display verschijnt de resterende tijd
4. Als het toestel heeft afgeteld en er “00” op het display ver  
    schijnt, is de maaltijd warm.
5. Neem het hoofdgerecht en/of soep van het toestel en zet  
    het toestel af door op de aan/uit-knop te drukken.



SOEPPRESENTATIE

Inbouw Soup Well met bain-marieprincipe 
Enkelvoudige unit met flens, geheel roestvaststaal voor inbouw in wagen 
of buffet. Bestaande uit een buitenpan met daaronder verwarming en een 
binnenpan met  2 stevige grepen (inhoud 9 liter) met scharnierend deksel (1/3 
rvs en 2/3 glas met een bolling of geheel rvs).  
 
Onder de bodem van de buitenpan een silicone verwarmings-element 230 V - 
350 W, de voeler van een instelbare thermostaat en een thermische  
beveiliging tegen oververhitting.

10 LITER ZWART 8 LITER RVS 5 LITER ZWART

Stand alone soepketels voor op het buffet
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De schakelaar/controlelamp en thermostaat(knop) worden geplaatst op een  
afzonderlijk paneel. Dit paneel kan op een afstand van ca. 1500 mm van de 
unit worden geplaatst bijv. aan de bedieningszijde buffet.  De aansluitkabel 
met stekker is ook op het afzonderlijke paneel geplaatst. 

Een uitloopkraan is los te bestellen. Ook alle onderdelen zoals binnenpan of 
deksels zijn bij ons los te bestellen.



THERMOBOXEN EPP  
 
Expended polypropyleen (EPP) thermoboxen zijn ontworpen 
voor voedingsprofessionals en diverse gezondheids- en logistieke 
sectoren. EPP is een kunststof schuimmateriaal met uitzonderlij-
ke thermische isolatie. Deze thermoboxen zijn zeer licht in ge-
wicht en maken iedere vorm van transport & opslag eenvoudig.

Koude of warme toepassingen? Gebruik een EPP Thermobox 
Veilig en vol van smaak aangekomen op bestemming. Het maakt niet uit of uw 
gerechten koud of warm vervoerd moeten worden.  In een goed transportsys-
teem waarborgt u de integriteit en kwaliteit van uw ingrediënten of uitgeser-
veerde maaltijden. Als uw gerechten op een bepaalde temperatuur bewaard 
moeten worden, verwacht u van een transportbox ook goede temperatuuriso-
lerende werking. Dit alles kunt u krijgen als u kiest voor een transportbox van 
EPP. Hofland Grootkeuken is allround EPP leverancier met een assortiment 
dat bestaat uit meer dan 250 verschillende afmetingen. 

2/3 GN EPP BOX 1/1 GN DELUXE
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Frontloader 12 regalen 
 
Frontloader voor 12 x 1/1 Gastro met 
interval van 32 mm tussen de geleiders. 
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. FRONTLOADER



Thermoboxen 1/1 gastronorm 
 
Gastronorm thermoboxen verkrijgbaar in blauw/grijs en zwart/zwart. Vervoert 
uw maaltijd op veilige manier. Handige grepen en uitsparingen in de box zodat 
u de gastronorm-bak makkelijk uit de box kunt liften. De boxen zijn onderling 
stapelbaar en geschikt voor gastronormbakken 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 1/4 
GN en 1/6 GN. 
 
Verkrijgbaar in de (binnen) hoogtes: 11, 16, 21, 25 en 33 cm.

Dolly Mover (met of zonder rasterbodem) 
 
Standaard kunststof ABS dollie met kunststof gaffels en wielen. Geschikt voor 
alle kratten en/of thermoboxen 60 x 40 cm. Door zijn diepvriesbestendige 
frame is de Mover bijzonder geschikt voor opslag in koelcellen. Met opstaan-
de randen voor meer grip en open hoeken voor een goede reiniging van het 
frame. Verkrijgbaar met rubberen wielen voor buitenshuis en nylon wielen 
voor gladde voelen.
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Thermoboxen 1/2 gastronorm 
 
Vervoert uw maaltijd op veilige manier. Handige grepen en uitsparingen in de 
box zodat u de gastronorm-bak makkelijk uit de box kunt liften.  
De boxen zijn onderling stapelbaar en geschikt voor gastronormbakken 1/2 
GN en 1/4 GN 
Verkrijgbaar in de (binnen) hoogtes: 11, 16, 21, 25 cm.

MOVER

1/2 GN EPP BOX

1/1 GN EPP BOX



EENPERSOONS  
MAALTIJDBOXEN  
 
Elke maaltijdbox die Hofland levert is duurzaam en kan meerdere 
jaren worden gebruikt. Schoonmaken van uw maaltijdboxen gaat 
eenvoudig en voedselveilig in de vaatspoelmachine.

DINNER BOX

Koelverse en warme maaltijden? Gebruik een maaltijdbox van EPP 
 
Veilig en vol van smaak aangekomen op bestemming. Het maakt niet uit of uw 
gerechten koud of warm vervoerd moeten worden.  
 
In een goed transportsysteem waarborgt u de integriteit en kwaliteit van uw 
ingrediënten of uitgeserveerde maaltijden. Als uw gerechten op een bepaalde 
temperatuur bewaard moeten worden, verwacht u van een transportbox ook 
goede temperatuurisolerende werking. Dit alles kunt u krijgen als u kiest voor 
een transportbox van EPP. Wij bieden een grote variëteit aan maaltijdboxjes.
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MENU SPECIAAL MINI MENU

MENUBOX 4-VAK



Menubox Square 
Rechthoekige EPP menubox (450x320x120 mm) welke compleet als set kan 
worden besteld. De set bestaat uit een EPP box in zwart compleet met vol-
gende kunststof  serviesdelen:

1 x Rechthoekige 3-vakschaal met transparant deksel polycarbonaat
2 x Ronde of vierkante soep / dessertschaaltjes transparant PC en deksel

Menubox Rondo 
Rechthoekige EPP menubox (450x320x120 mm) welke compleet als set kan 
worden besteld. Bestaande uit een EPP box in zwart compleet met volgende 
serviesdelen:

1 x  Porseleinen 3-vaksbord 230 mm met ivoorkleurig deksel
1 x Porseleinen soepschaal 110 mm met waterdicht deksel
1 x Dessertbowl 110 mm met waterdicht deksel

DinnerMax maaltijdboxen  
De warme aantrekkelijke en voordelige oplossing voor maaltijdservice. Met 
deze box heeft u max. 2 uur de tijd om een menu (3/4 gerechten) warm aan 
te leveren met een gegarandeerde temperatuur van 65 graden Celcius.  

Ovale porseleinen inzetschalen met siliconen deksels zorgen ervoor dat de 
maaltijd op een plezierige manier wordt gepresenteerd. 

Menubox Platter 
Duurzame superlichte EPP stapelbare menubox. Geschikt voor ronde borden 
(vlak of 2 of 3-vaks). Bevat een speciaal gevormde binnenkant zodat borden 
van verscheidene grootten er in passen.  
Afmetingen uitwendig: 320 x 320 x 105 mm. 
Geschikt voor rond bord met 1-2 of 3 vakverdeling 255 mm + rood of blauw 
siliconen deksel.

PLATTER
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RONDO

SQUARE

DINNERMAX



Dinerbox +2 set voor rond porseleinen bord 
Diner box + 2 geschikt is geschikt voor systeemporselein en heeft gescheiden 
isolatie van warme & koude maaltijd onderdelen.  
Afmeting 440 x 370 x 120 mm 
 
1 x Rond bord (vlak, met 2 of 3-vakverdeling) incl. siliconen deksel
2 x Ronde bowl porselein 300 cc incl. siliconen deksels

Porselein voor maaltijdbox.  
Ronde en rechthoekige menuschalen van hoogwaardig hotelporselein met en 
zonder vakverdeling. Soepschalen en nagerecht / bijgerecht schalen kunnen 
ook voorzien worden van siliconen deksels. Geschikt voor gebruik in diverse 
EPP maaltijdboxen. 

Dinerbox +2 set voor rechthoekig porseleinen bord 
Diner box + 2 geschikt is geschikt voor systeemporselein en heeft gescheiden 
isolatie van warme en koude maaltijd onderdelen.  
Afmeting 440 x 370 x 120 mm. 

1 x Rechthoekige porseleinen schaal  (1, 2 of 3-vak) incl. siliconen deksel
2 x Ronde bowl porselein 300 cc incl. siliconen deksels

DINERBOX +2
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DINERBOX +2

PORSELEIN



Rieber Thermoport 10 maaltijdcassette
De Thermoport 10K heeft een robuuste bouw en beproefde Rieber  
technologie. De transportbak bestaat uit sterke, fysiologisch ongevaarlijk 
polypropyleen. 

Set bestaat uit: box, 3-vakschaal rvs (latente verwarming) met deksel en 1 x 
componentenschaal 1/6 GN met waterdicht steekdeksel.

MENUT Major maaltijdcassette 
Menut Major cassette is 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 schaal, een soepschaal en 2 rauwkost / 
dessertschaaltjes. De schaal is aan de onderkant gepolijst zodat regenereren 
mogelijk is. De schaal heeft een kunststof deksel. 

Menut DUO maaltijdcassette 
Menut Duo cassette bestaande uit een koffer, een 3-vakschaal rvs met kunst-
stof deksel, 3 soep/dessertschaaltjes rvs met deksels (waterdicht of  
transparant).  De maaltijd blijft er ook na het transport nog smakelijk uitzien, 
waarbij de componenten van elkaar gescheiden blijven. Ook de cassettes 
blijven schoon.De Menutcassette isoleert optimaal door dubbelwandig ge-
schuimd kunststof. De Duo-serie is te krijgen met een rvs en een 
polycarbonaatvulling.MENUT DUO

THERMOPORT 10
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MENUT MAJOR

Rieber warmhoud / koelschotel 
Dubbelwandige geisoleerd met een  
aluminium kern. Geschikt voor borden van  
255 mm en eenpansschalen van 190 mm. 
 
Rieber warmhoud / koelschotel kunststof 
Dubbelwandige FCKW-vrij geisoleerd.  
Geschikt voor borden van 255 mm en  
eenpansschalen van 190 mm.ISOLATIESERVIES



ACCESSOIRES  
 
Hofland Grootkeuken is allround leverancier en weet hierdoor 
wel accessoires van essentieel belang zijn voor veilig verwerking 
van maaltijden en voedseltransport. Een aantal van deze acces-
soires zijn door uiteen gezet. Van thermometers, schepwerk, 
handschoenen tot systeemporselein en inzetbakken.

TLC 700

ERGONOVA

TTX 200
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GAMELLEN DATALOGGERS

PORTIONEREN



Gastronormschalen porselein 
Gastronorm schalen van Selt-
mann, Bexem of Bauscher 
engeschikt voor alle soorten van 
regeneratie zowel convectie- als 
contactwarmte. Leverbaar in de 
courante maatvoeringen, met of 
zonder stapelrand.PORSELEIN

RVS BAKKEN

Kunststof deksels voor maaltijdschalen 
Onze kunststof deksels zijn zeer geschikt voor onder andere het Bauscher, 
Seltmann en Bexem systeemporselein en ze zijn geschikt voor alle soorten van 
regeneratie zowel convectie- als contactwarmte. Deksel zijn er voor koelvers 
transport tot 120 graden of High heat tot 190 graden.

DEKSELS

RVS gastronormbakken en schalen 
Gastronorminzetbakken voor in de oven, combisteamers, bain marie wagens 
en voor opslag van voedsel en etenswaar van Rieber, Blanco in RVS 18/10 en 
EMGA in rvs 18/8. 
 
Steekdeksels waterdicht Rieber 
Voor de waterdichte gastronorm bakken zijn  
er de speciale Rieber waterdichte deksels  
met siliconen rand.
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STEAM PANLINERS



De REA stellingen zijn vervaardigd van een hoogwaardig kunststof. Het 
slagvaste materiaal is vochtbestendig en kan niet roesten. Het is gemakkelijk 
schoon te houden, bestand tegen zuren en zouten en temperatuurbestendig 
van - 40 °C tot + 80 °C. Dit maakt de REA stelling geschikt voor alle ruimtes 
in het gebouw, alsmede koel- en vriescellen. De gladde, splintervrije opper-
vlakken waarborgen een veilige opslag en voorkomen beschadigingen aan pro-
dukten en verpakkingen. De stellingen zijn tevens in een verrijdbare uitvoering 
leverbaar. De montage is snel en eenvoudig, zonder bouten en moeren.REA STELLINGEN

Tigerrack & Cambro stellingen zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof met 
een stalen kern (in de staanders en de draagbalken), de naadloos gesloten  
onderdelen van hoogwaardig polypropyleen maken het binnendringen van vuil 
en vocht onmogelijk en kunnen bijzonder eenvoudig gereinigd worden.
De stellingen hebben zonder kruisschoren veel stabiliteit en een hoog  
draagvermogen van 150 kg per legbord. Draagvermogen per sectie is 600 kg 
en bij verrijdbare stellingen is dit 300 kg per sectie. 
De stellingen zijn tevens in een verrijdbare uitvoering leverbaar. De montage 
is snel en eenvoudig, zonder bouten en moeren.

STELLINGEN 
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TIGER RACKS



CAMBRO

Camtray dienbladen van Cambro zijn glasvezel versterkte dienbladen met 
aluminium verstevigingsrand en stapelnokken. De dienbladen zijn  
vaatwasmachinebestendig en hebben een garantie van 5 jaar.  
Ook leverbaar in iedere huisstijl of logo (vanaf 144 stuks). 
 
In diverse afmetingen leverbaar e en in 46 kleuren (waarvan 38 effen kleuren, 
1 x rattan en 7 x houtmotief) Glasvezel met aluminium verstevigingsrand. 

Roltex Wave & Dura dienbladen staan voor duurzaam design en kwaliteit.  
Ze zijn gemaakt van hernieuwbare materialen, zeer sterk en krasvast. Hierdoor 
blijven ze lang mooi. Ook zijn ze vaatwasmachinebestendig en stapelbaar.  
 
In diverse afmetingen leverbaar en diverse houtkleuren.
Vervaardigd uit hergebruikte materialen
Vaatwasmachinebestendig en stapelbaar

DIENBLADEN

ROLTEX WAVE
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ANTI-SLIP LAMINAAT KUNSTSTOF



BESTEK RVS 18/10

AMSTERDAMMODERNOFLORENCE

OSLONORDICBARCELONA
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G R O O T K E U K E N &
CATERING EQUIPMENT

Preferred distributeur van:Andere Hofland brochures:

Kleinschaling Wonen

Cateringbrochure

Broodserveerwagens

F. Hofland Grootkeuken v.o.f.  
Glasblazerstraat 10
2984 BL Ridderkerk (Nederland)
T: +31 (0) 180 417 533
E: info@hoflandgrootkeuken.nl

Op alle overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.  
Deze zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar indien niet in uw bezit of door u niet gekend


