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Bar-Cafetaria

Hygiëne & Kraanwerk

Bediening en Distributie

Neutraal en Ventilatie

Bereidingen

Pizza & Pasta

Bakkerij en Banketbakkerij

Koken

Self-service

Wasserij

Vaatwassers

Ice cream & Tea room

Commerciele Koeling

Koeling Gastronorm
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Fast Wash
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260 mm

  -DC402/PS-
- Uitvoering met ingebouwde afvoerpomp.  

  -DC402/A-
- Versie met ingebouwde waterverzachter.  

  -DC402-
Glazenwasser mand 400x400mm
- 20 manden/uur, cyclustijd 150 seconden.
- Onderste wasarm draaiend, bovenste vast, spoelarmen boven en onder
draaiend.
- Kuipinhoud 11 liter, warmtehouderselement 0,6 kW.
- Boilerinhoud 4 liter, vermogen 2,65 kW.
- Waterverbruik per cyclus 2 liter.
- Waspomp 0,24 Hp.
mm 435x530xh670 - 3,5 kW - 230V/1  

  -046D/PS-
- Versie met ingebouwde afvoerpomp.   

  -046D/A-
- Versie met ingebouwde waterverzachter.  

  -046D-
Vaat of glazenwasser, mand 450x450mm 
- 450 borden of 24 manden/uur, cyclusduur van 150 sekonden.
- Wasarm onderaan draaibaar, en vast boven. Spoelen onder en boven draaiend.
- Kuipinhoud 24 liter, warmtehouderweerstand 2,25 kW.
- Boilerinhoud 6 liter, vermogen 2,65 kW.
- Waterverbruik per cyclus 2,5 liter.
- Waspomp 0,35 Hp.
mm 530x580xh710 - 2,6 kW - 230V/1  

  -DC202-
Glazenwasser mand 350x350 mm
- 20 manden/uur, cyclusduur 150 seconden.
- Was- en spoelarm draaiend.
- Kuipinhoud 9 liter, warmtehouderselement 0,6 kW.
- Boilerinhoud 4 liter, vermogen 2,65 kW.
- Waterverbruik per cyclus 2 liter.
- Waspomp 0,20 Hp.
mm 400x475xh590 - 3,5 kW - 230V/1  

 • Vervaardigt uit roestvrijstaal AISI 304 : was en spoelarm uit polypropylene gevormd met zelfreinigende
sproeiers. Kuip met afgeronde boorden, bodem “gestamp“ zelfreinigend. Zijkanten geperst. Dubbele
pompfilter in polypropylene. Dubbelwandige deur. Regelbare poten. Controlepaneel uitneembaar, eenvou-
dig voor dienst-na-verkoop.
• Technische gegevens: automatische vulling van de kuip. Anti-retourklep. Warm waterspoeling, R.V.S.
boiler. “TCD“, laat altijd een spoeling toe van +/- 85°C. Een micro-switch stopt de cyclus als de deur geo-
pend wordt. Veiligheidsthermostaat. Hydraulische dosering van het spoelproduct. Klaar voor het aansluiten
van een spoelkit en van een afwasmiddeldoseerder. 
• Standaard geleverd met 2 korven, een kleine bordenhouder, een bestekpot, alle aansluitingsdarmen voor
water aan/afvoer.
N.B. : alle machines gegarandeerd voor het gebruik met “osmose” behandeld water. 

 1 246,00 EUR 

 1 309,00 EUR 

 1 679,00 EUR 

 1 704,00 EUR 

 1 459,00 EUR 

 1 039,00 EUR 

 868,00 EUR 
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Fast Wash

Fast Wash

400 mm

330 mm

  -DK7-2/A-

BESTTH
E

Price

BESTTH
E

Price

2122 mm

* Op aanvraag 230V/1

  -DC502+BD/F-
- Versie met onderstel van 380 mm hoogte.  

  -DC502/PS-
- Versie met ingebouwde waterafvoerpomp.  

  -DC502/A-
- Versie met ingebouwde verzachter.  

  -DC502-
Vaatwasser mand 500x500 mm
- 360 borden/uur (180“), 2 programma’s: 60 of 150 seconden.
- kuipinhoud 25 liter, warmte element 3 kW.
- boilerinhoud 6 liter, vermogen 4,9 kW.
- waterverbruik per cyclus 3 liter.
- waspomp 0,85 Hp.
mm 575x600xh830 - 5,6 kW - 400-230V/3*  

  -DK7-2-
Vaatwasser met kap, mand 500x500mm
- 550 borden/uur, 2 programma’s: 60 of 150 seconden.
- Kuipinhoud16 liter, warmtehouderselement 1,4 kW (bevindt zich in de kuip).
- Boilerinhoud 7 liter, vermogen 6 kW.
- Waterverbruik per cyclus 3,5 liter.
- Vertikale waspomp, zelflozend en zelfreinigend 0,95 Hp (230V/1).
710x740xh1500/1940 - 6.6 kW - 400-230V/3  

 • Vervaardigt uit R.V.S. AISI 304: was- en spoelarm uit polypropylene gevormd, zel-
freinigende sproeiers. Kuip met afgeronde boorden, “gestampt“ zelfreinigend.
Kuipfilter in R.V.S.. Pompfilter in polypropylene. Buizen in gevormd polypropylene.
Regelbare poten (160-220 mm). Controlepaneel op voorzijde uitneembaar, eenvoudig
voor dienst-na-verkoop.
• Technische gegevens : automatische vulling van de kuip. Anti-retourklep. Warm
water spoeling, R.V.S. boiler. “TCD“, laat altijd een spoeling toe van +/- 85°C. Een
micro-switch stopt de cyclus als de deur geopend word. Veiligheidsthermostaat.
Hydraulische dosering van het spoelproduct. Klaar voor het aansluiten van een spoel-
pomp en van een afwasmiddel- doseerder. 
• Standaard geleverd met 2 korven, een kleine bordenhouder, een bestekpot, alle
aansluitingsdarmen voor water aan/afvoer.
N.B. : Alle machines gegarandeerd voor het gebruik met “osmose” behandeld water. 

 • Vervaardigt uit R.V.S. AISI 304. Was- en spoelarm uit polypropylene
voorgevormd. Zelfreinigende sproeiers. Kuip met afgeronde boorden,
bodem “gestamp“, zelfreinigend. Zijkanten geperst. Pompfilter in poly-
propylene.  Alle leidingen buiten de waskuip en in voorgevormde poly-
propylene. Controlepaneel uitneembaar, eenvoudig voor dienst-na-ver-
koop.
• Technische gegevens : automatische vulling van de kuip.
Antiretourklep. Warm waterspoeling, R.V.S. boiler. “TCD“, laat altijd een
spoeling toe van +/- 85°C. Een micro-switch stopt de cyclus als de deur
geopend wordt.
Veiligheidsthermostaat. Hydraulische dosering van het spoelproduct.
Klaar voor het aansluiten van een spoelkit en van een afwasmiddeldo-
seerder. 
• Standaard geleverd met 2 korven, een kleine bordenhouder, een bes-
tekpot, alle aansluitingsdarmen voor water aan/afvoer.
N.B. : alle machines gegarandeerd voor het gebruik met “osmose”
behandeld water. 

NB Andere modelen op aan-
vraag zie blz 5

 1 820,00 EUR 

 1 888,00 EUR 

 1 913,00 EUR 

 1 589,00 EUR 

 2 700,00 EUR 

 2 536,00 EUR 
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330 mm

Active Wash

BESTTH
E

Choice

DOUBLE SKIN

DOUBLE SKIN

  -L1621VS+051D-
Vaatwasser en afwastafel
mm 1600x700xh900 - 3,8 kW - 230V/1  

  -051D/PS-
- Versie met ingebouwde afvoerpomp.   

  -L1621VD+051D-
Vaatwasser en afwastafel
mm 1600x700xh900 - 3,8 kW - 230V/1  

  -051D/A-
- Versie met ingebouwde waterverzachter.   

  -051D-
Vaatwasser mand 500x500 mm
- 360 borden/uur (180“), 2 programma’s: 60 of 180
seconden.
- Kuipinhoud 25 liter, warmtehouderselement 3 kW.
- Boilerinhoud 6 liter, vermogen 3 kW.
- Waterverbruik per cyclus 3 liter.
- Waspomp 0,85 Hp.
mm 625x630xh830 - 3,8 kW - 230V/1  

 • Dubbelwandig, vervaardigt uit R.V.S. AISI 304. Draaiende wasarm in R.V.S.
spoelarm uit voorgevormde polypropylene en R.V.S..  Zelfreinigende
sproeiers. Kuip met afgeronde boorden, bodem “gestampt“,  zelfreinigend.
Zijkanten geperst. Pompfilter in polypropylene. Alle leidingen buiten de was-
kuip en in “voorgevormd“ polypropylene. Controlepaneel uitneembaar, een-
voudig voor dienst-na-verkoop. Regelbare poten. 
• Technische gegevens : automatische vulling van de kuip. Anti-retourklep.
Warm waterspoeling, R.V.S. boiler "TCD". “TCD“, laat altijd een spoeling toe
van +/- 85°C. Een micro-switch stopt de cyclus als de deur geopend wordt.
Veiligheidsthermostaat. Hydraulische dosering van het spoelproduct. Klaar
voor het aansluiten van een spoelkit en van een afwasmiddeldoseerder. 
• Standaard geleverd met 2 korven, een kleine bordenhouder, een bestekpot,
alle aansluitingsdarmen voor water aan/afvoer.
N.B. : alle machines gegarandeerd voor het gebruik met “osmose” behandeld
water. 

 2 408,00 EUR 

 2 408,00 EUR 

 2 065,00 EUR 

 2 089,00 EUR 

 1 829,00 EUR 
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420 mm

DOUBLE SKIN

2120 mm

2620 mm

2620 mm

  -015/25D/A-
2120 mm  

  -015/25D/B-D-
2620 mm  

  -015/25D/C-D-
2620 mm  

BESTTH
E

Choice

  -ADD-8/B-
Automatische waterverzachter
- Maximum debiet 800 liter/u. 
- Harscapaciteit : 8 liter.
mm 240x430xh530 - 230V/1  

  -ADD-27/B-
Automatische waterverzachter
- Maximum debiet 1000 liter/u. 
- Harscapaciteit : 27 liter.
mm 310x460xh1120 - 230V/1  

  -015/25D-
Vaatwasser kapmodel mand 500x500 mm
- 1200 borden/uur (60”), 2 programma’s: 60 of 120 seconden.
- Capaciteit van de kuip 20 liter, warmhoudweerstand 3 kW.
- Capaciteit van de boiler 12 liter, vermogen 8 kW.
- Waterverbruik per cyclus 3 liter.
- Verticale waspomp, zelfledigend en zelfreinigend 1 Hp.
mm 716x740xh1510/1945 - 8,8 kW - 400-230V/3  

 • Uitvoering: volledige realisatie in R.V.S. AISI
304, kuip met dubbele wand. Draaiende wasarm
in R.V.S. en spoelarm in voorgevormde R.V.S. en
polypropylene. Zelfreinigende sproeiers. Volledig
diepgetrokken kuip, zelfreinigend. Kuipfilter vol-
ledig in R.V.S.. Pompfilter in polypropyleen.
Leidingen in gegoten polypropyleen. Regelbare
R.V.S. poten (160-220 mm). Frontaal bedienings-
paneel voor een gemakkelijker technisch onder-
houd.
• Technische gegevens : automatische vulling
van de kuip. Anti-retourklep. Warmwaterspoeling,
boiler in R.V.S., geisoleerd. “TCD” dispositief die
een spoeling gerandeerd op 85°C.  Een micro-
switch om de cyclus te stoppen bij het openen
van de kap. Veiligheidsthermostaat. Hydraulische
dosering van het spoelproduct, evenals een
“doseerder voor vloeibaar detergent”.
• Standaard geleverd met 3 manden, 1 beker,
aansluiting op het waternetwerk en de afloop.
N.B. : alle machines gegarandeerd voor het
gebruik met wateraanvoer behandeld met
“osmose”. 

 689,00 EUR 

 459,00 EUR 

 3 960,00 EUR 

 4 689,00 EUR 

 4 905,00 EUR 

 3 406,00 EUR 
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330 mm

400 mm

DOUBLE SKIN

electronic control

DOUBLE SKIN

electronic control

Active Wash

BESTTH
E

Quality

Active Wash
BESTTH

E

Quality

BESTTH
E

Quality

  -D86-EK/A-
- Versie met ingebouwde waterverzachter.  

  -D86-EK/PS-
- Versie met ingebouwde afvoerpomp.  

 • Met dubbele wanden vervaardigt volledig in R.V.S. AISI 304. Draaiende wasarm in voorge-
vormd R.V.S. en spoelarm in voorgevormd polypropylene en R.V.S. Zelfreinigende sproeiers.
Kuip met afgeronde boorden, bodem “gestampt“, zelfreinigend. Zijkanten geperst. Pompfilter
in polypropylene. Alle leidingen buiten de waskuip en in “voorgevormde“ polypropylene.
Dubbelwandige deur met ingebouwd handvat. Regelbare R.V.S. poten (160-220 mm).
Controlepaneel uitneembaar, eenvoudig voor dienst-na-verkoop.
• Technische gegevens : automatische vulling van de kuip. Antiretourklep. Warm waterspoe-
ling, R.V.S. boiler. Mogelijkheid van temperatuurregeling van de kuip en de boiler. Een micro-
switch stopt de cyclus als de deur geopend wordt. Veiligheidsthermostaat. Hydraulische dose-
ring van het spoelproduct. Klaar voor het aansluiten van een spoelkit en van een 
afwasmiddeldoseerder. 
• Standaard geleverd met 2 korven, een kleine bordenhouder, een bestekpot, alle aanslui-
tingsdarmen voor water aan/afvoer.
N.B. : alle machines gegarandeerd voor het gebruik met  “osmose” behandeld water. 

  -02D-EK-
Vaatwasser mand 500x500 mm
- 1080 borden/uur (60“), 4 programma’s: 60, 120, 180 seconden of besten-
dig.
- Kuipinhoud 20 liter, warmtehouderselement 3 kW.
- Boilerinhoud 6 liter, vermogen 6 kW.
- Waterverbruik per cyclus 3 liter.
- Waspomp vertikaal, zelflozend en zelfreinigend 0,95 Hp (230V/1).
mm 667x716x1505 - 6,8 kW - 400-230V/3  

  -D86-EK-
Vaatwasser mand 500x500 mm
- 550 borden/uur(120“), 4 programma’s: 60 ,120,180 seconden of bestendig.
- Kuipinhoud 25 liter, warmtehouderselement 3 kW.
- Boilerinhoud 6 liter, vermogen 6 kW.
- Waterverbruik per cyclus 3 liter.
- Waspomp 0,85 Hp (230V/1).
mm 625x630xh830 - 6,8 kW - 400-230V/3  

 • Dubbelwandig vervaardigt uit R.V.S. AISI 304 : draaiende was en spoelarmen

uit R.V.S. Zelfreinigende sproeiers.  Kuip met afgeronde boorden, bodem “ges-
tampt“, zelfreinigend.  Zijkanten geperst. Filter in de kuip in R.V.S.. Pompfilter
in polypropylene. Alle leidingen buiten de waskuip en in“voorgevormde“ poly-
propylene. Dubbelwandige deur met ingebouwde handgreep. Regelbare poten.
Controlepaneel uitneembaar, eenvoudig voor dienst-na-verkoop.
• Technische gegevens : automatische vulling van de kuip. Antiretourklep.
Warm waterspoeling, R.V.S. boiler. Mogelijkheid van temperatuurregeling van
de kuip en de boiler. Een micro-switch stopt de cyclus als de deur geopend
wordt. Veiligheidsthermostaat. Hydraulische dosering van het spoelproduct.
Klaar voor het aansluiten van een spoelkit en van een afwasmiddeldoseerder. 
• Standaard geleverd met 2 korven, een kleine bordenhouder, een bestekpot,
alle aansluitingsdarmen voor water aan/afvoer.
N.B. : alle machines gegarandeerd voor het gebruik met “osmose”  behandeld
water.

 

 2 745,00 EUR  2 225,00 EUR 

 2 250,00 EUR 

 1 999,00 EUR 
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DOUBLE SKIN

electronic controlelectronic control
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Quality

Active Wash

  -L1621VD+D86-EK-
Geheel van vaatwasser en afwasbak
mm 1600x700xh900 - 6,8 kW - 400-230V/3  

  -L1621VS+D86-EK-
Geheel van vaatwasser en afwasbak
mm 1600x700xh900 - 6,8 kW - 400-230V/3  

  -D281-EK/PS-
- Versie met ingebouwde afvoerpomp.  

  -D281-EK/A-
- Versie met ingebouwde waterverzachter.  

  -D281-EK-
Glazenwasser mand 400x400 mm
- 20 manden/uur, cyclusduur 150 seconden.
- Was en spoelarm draaiend.
- Kuipinhoud 11 liter, warmtehouderselement 0,6 kW.
- Boilerinhoud 4 liter, vermogen 2,65 kW.
- Waterverbruik per cyclus 2 liter.
- Waspomp 0,3 Hp.
mm 480x530xh685 - 3,5 kW - 230V/1  

 • Vervaardigt uit R.V.S. AISI 304 met dubbele wand.
Draaiende wasarm in voorgevormd R.V.S en spoelarm
in voorgevormd R.V.S. en polypropylene.
Zelfreinigende sproeiers. Kuip met afgeronde boor-
den, bodem “gestampt“ zelfreinigend. Buizen liggen
buiten de waskuip. Diepgetrokken wanden. Dubbele
pompfilter in polypropylene. Dubbelwandige deur (CID
dispositief) met ingebouwd handvat. Regelbare poten.
Controlepaneel uitneembaar, eenvoudig voor dienst-
na-verkoop.
• Technische gegevens : automatische vulling van de
kuip. Anti-retourklep. Warm waterspoeling, R.V.S. boi-
ler. Temperatuurregeling van de kuip en van de boiler.
Een micro-switch stopt de cyclus als de deur geopend
wordt. Veiligheidsthermostaat. Hydraulische dosering
van het spoelproduct. Klaar voor het aansluiten van
een spoelpomp en van een afwasmiddeldoseerder. 
• Standaard geleverd met 2 korven, een kleine bor-
denhouder, een bestekpot, alle aansluitingsdarmen
voor water aan/afvoer.
N.B. : alle machines gegarandeerd voor het gebruik
met “osmose” behandeld water. 

CSD Digitaal bedieningspanneel (soft touch)

PLD vier programmas 60, 120,180 seconden of bestendig

EED Energie spaarsysteem

TCD systeem die een bestendige spoeling aan 85c verzekerd

DRD vlugge voorverwarmingsfase

DID auto-diagnose in geval van probleem

ADD temperatuur lezing van boiler en kuip (norm HACCP)

CID Deur zelfsluitend hydraulisch (soft contact) alleen op D604-EK

 2 578,00 EUR 

 2 578,00 EUR 

 1 574,00 EUR 

 1 509,00 EUR 

 1 359,00 EUR 
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420 mm

2120 mm

2620 mm

2620 mm

DOUBLE SKIN

INSULATED

electronic control

  -D26-EKS/A-
2120 mm  

  -D26-EKS/B-D-
2620 mm  

  -D26-EKS/C-D-
2620 mm  

electronic control

Active Wash
BESTTH

E

Quality

electronic control

 • Met dubbele wanden vervaardigt met warmte-isolatie volledig in R.V.S. AISI 304. Draaiende was-
en spoelarm uit R.V.S.. Zelfreinigende sproeiers. Kuip met afgeronde boorden, bodem “gestampt“,
zelfreinigend. Kuipfilter in R.V.S.. Pompfilter in polypropylene. Alle leidingen buiten de waskuip en  in
“gegoten“ polypropylene. Regelbare R.V.S. poten (160 tot 220 mm). Controlepaneel frontaal, eenvou-
dig voor dienst-na-verkoop.
• Technische gegevens : automatische vulling van de kuip. Antiretourklep. Warm waterspoeling,
R.V.S. geïsoleerde boiler. Mogelijkheid van temperatuurregeling van de kuip en de boiler. Een micro-
switch stopt de cyclus als de deur geopend wordt.Veiligheidsthermostaat. Hydraulische dosering
van het spoelproduct. Klaar voor het aansluiten van een spoelkit en van een afwasmiddeldoseerder. 
• Standaard geleverd met 3 korven, een bestekpot, alle aansluitingsdarmen voor water aan/afvoer.
N.B. : alle machines gegarandeerd voor het gebruik met “osmose”  behandeld water. 

  -D26-EKS-
Kapvaatwasser mand 500x500mm
- 1200 borden/uur(60“), 4 programma’s: 60,120,180 seconden of bestendig.
- Kuipinhoud 20 liter, warmtehouderselement 3 kW.
- Boilerinhoud 12 liter, vermogen 8 kW.
- Waterverbruik per cyclus 3 liter.
- Waspomp vertikaal, zelflozend en zelfreinigend 1,3 Hp (230V/1).
mm 716x740xh1510/1945 - 9,1 kW - 400-230V/3  

CSD Digitaal bedieningspanneel (soft touch)

PLD vier programmas 60, 120,180 seconden of bestendig

EED Energie spaarsysteem

TCD systeem die een bestendige spoeling aan 85c verzekerd

DRD vlugge voorverwarmingsfase

DID auto-diagnose in geval van probleem

ADD temperatuur lezing van boiler en kuip (norm HACCP)

CID Deur zelfsluitend hydraulisch (soft contact) alleen op D604-EK

RGD Exklusiviteit Diamond, spoeling aan een bestendige temperatuur van
85 c, met een stabiele druk en dat gedurende het spoelen

BTD Exklusiviteit Diamond "break tank" antipolutie systeem voldoet aan de
engelse normen (WRC)

 4 748,00 EUR 

 5 477,00 EUR 

 5 693,00 EUR 

 4 194,00 EUR 
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GTVO-12
CW8002
PCR50/B

D115-EK 
TM-11

3450 mm

electronic control

DOUBLE SKIN

BESTTH
E

Quality Traction Line

  -D115-EK/PROMO(GX)-
mm 3450x770xh1565/2025 - 15,3kW - 400V/3*  

* 230V/3 op aanvraag

Standaardtoestel voorzien  van
warmwateraansluiting 55°C

De vaatwasmachines Traction Line van Diamond©,
kenmerken zich door :
• Het Star Wash wasproces, exclusief brevet om

sneller te wassen doch met minder water.
• Het concept Integral Clean Wash, ontworpen om

een maximale reiniging zo eenvoudig mogelijk te
laten gebeuren dit met een hygienisch resultaat

• De vernuftige Full Control, waarborgt U gemoeds-
rust, dank zij het autodiagnose systeem.

Dit gamma heeft het BELGAQUA homologatie certifi-
caat bekomen.

Alle machines van deze gammas zijn voorzien voor
gebruik met “osmose” water.

Technologische hoogstand
voor het vaatwassen

1800/2340 borden/uur en dit 
binnen een totale lengtemaat van 2,6m

 10 186,00 EUR 
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DOUBLE SKIN

electronic control
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Techno Wash
BESTTH

E

Quality

electronic control

  -D701-EKS-
Pottenwasser mand 550x610 mm
- 30 manden/uur (120“), 4 programma’s: 60 ,120,180 seconden of bestendig.
- Dubbelwandige geïsoleerde deur met hydraulische sluiting.
- Kuipinhoud 45 liter, warmtehouderselement 3 kW.
- Boilerinhoud 12 liter, vermogen 6 kW.
- Waterverbruik per cyclus 4 liter.
- Waspomp vertikaal, zelflozend en zelfreinigend 1,65 Hp (230V/1). 
- Spoelpomp O,47Hp (230/1).
- Watertoevoer aan 15 tot 55°C, druk van 1 tot 4 bar.
mm 720x780xh1760/2030 - 7,4 kW - 400-230V/3  

  -D604-EKS-
Pottenwasser mand 500x600 mm
- 30 manden/uur (120“), 4 programmas: 60 ,120,180 seconden of bestendig.
- Dubbelwandige deur met hydraulische sluiting (soft contact).
- Kuipinhoud 20 liter, warmtehouderselement 3 kW.
- Boilerinhoud 7 liter, vermogen 6 kW.
- Waterverbruik per cyclus 3 liter.
- Waspomp vertikaal, zelflozend en zelfreinigend 1,3 Hp (230V/1). 
- Spoelpomp 0,47 Hp (230V/1).
- Watertoevoer van 15 tot 55°C, druk 1 tot 4 bar.
mm 667x716xh1505 - 7,1 kW - 400-230V/3  

 • Met dubbele wanden vervaardigt volledig in R.V.S. AISI 304. Draaiende wasarm in voorge-
vormd R.V.S. en spoelarm uit polypropylene en R.V.S. voorgevormd. Zelfreinigende sproeiers.
Kuip met afgeronde boorden, bodem “gestampt“, zelfreinigend. Zijkanten geperst.
Pompfilter in polypropylene. Alle leidingen buiten de waskuip en in “voorgevormde” poly-
propylene. Regelbare R.V.S. poten (160-220 mm).
Controlepaneel uitneembaar, eenvoudig voor dienst-na-verkoop.
• Technische gegevens : pomp voor het verhogen van de waterdruk op het netwerk.
Automatische vulling van de kuip. Antiretourklep. Warm waterspoeling, geisoleerde R.V.S.
boiler. Mogelijkheid van temperatuurregeling van de kuip en de boiler. 
Een micro-switch stopt de cyclus als de deur geopend wordt.
Veiligheidsthermostaat. Hydraulische dosering van het spoelproduct. Klaar voor het aanslui-
ten van een spoelkit en van een 
afwasmiddeldoseerder. 
• Standaard geleverd met 1 korf, alle aansluitingsdarmen voor water aan/afvoer.
N.B. : alle machines gegarandeerd voor het gebruik met “osmose” behandeld water. 

CSD Digitaal bedieningspanneel (soft touch)

PLD vier programmas 60, 120,180 seconden of bestendig

EED Energie spaarsysteem

TCD systeem die een bestendige spoeling aan 85c verzekerd

DRD vlugge voorverwarmingsfase

DID auto-diagnose in geval van probleem

ADD temperatuur lezing van boiler en kuip (norm HACCP)

CID Deur zelfsluitend hydraulisch (soft contact) alleen op D604-EK

RGD Exklusiviteit Diamond, spoeling aan een bestendige temperatuur van 85
c, met een stabiele druk en dat gedurende het spoelen

BTD Exklusiviteit Diamond "break tank" antipolutie systeem voldoet aan de
engelse normen (WRC)

 5 215,00 EUR 

 4 117,00 EUR 
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Sanicut Plus
BESTTH

E

Choice

 DE DIAMOND “EXTRA’S”
1) Volautomatische continue werking.
2) Gebreveteerde ronde kuip bekleed
met rubber het geen synoniem staat
voor : weinig geluid, vloeiende beweging
van het bestek die hierdoor ook niet in
mekaar gaan vasthaken, blokeren niet
en vooral krassen mekaar niet.
3) Thermostatische controle die voor een
goede temperatuur zal zorgen en daar-
door ook een langere levensduur waar-
borgt van de granulaten 

  -MCX/7-PLUS-
Bestekpoliermachine, 4000-5000 stuks/u
- Professionele machine bestudeert voor het afdrogen en polieren van bestek dat uit de vaatwasser
komt.
- Ideaal voor een middelmatige en grote activiteit in Hotels en collectiviteiten.
- Vermogen: 80 bestekken per minuut. 
- Vervaardigt in R.V.S. AISI 304.
- Kuip in R.V.S. AISI 304.
- Met UV-lamp, voor het steriliseren van het bestek.
- Versie op wielen waarvan 2 met rem.
- Hoeveelheid ecologische korrels in de kuip 7 kg.
- Geleverd met 7 kg vegetarisch granulaat en 1 opvangbak.
mm 800x860xh840 - 0,8 kW - 230V/1  

  -MCX/3T-PLUS-
Bestekpoliermachine, tafelmodel 2500-3000 stuks/u
- Professionele machine bestudeert voor het afdrogen en polieren van bestek dat uit
de vaatwasser komt.
- Ideaal voor een kleine of middelmatige activiteit.
- Vermogen: 50 bestekken per minuut.
- Vervaardigt in R.V.S. AISI 304.
- Kuip in R.V.S. AISI 304 – Onderstel voor opvangbak standaard inbegrepen.
- Met UV-lamp, voor het steriliseren van het bestek.
- Hoeveelheid ecologische korrels in de kuip 1,7 kg.
- Geleverd met 3,5 kg vegetarisch granulaat en 1 opvangbak in PVC.
mm 560x455xh450 - 0,4 kW -  230V/1  

 • De omhullende werking van het vegetarisch granulaat (ecologisch) bin-
nen in de ronddraaiende trillende kuip, gekoppeld aan de invloed van UV
stralen, zorgt ervoor dat er een uniforme glans bekomen wordt en die
gelijktijdig alle kalkresten en bacteriën verwijdert.
• Een concrete keuze voor de volledige toepassing van het H.A.C.C.P.-sys-
teem.
GEMAKKELIJK GEBRUIK
De lading bovenaan en de opvang vooraan, optimaliseren de werkruimte.
WAAROM EEN BESTEKDROGER AANSCHAFFEN
A) ideaal voor inox of zilver bestek.
B) verwijderen van alle kalkresten.
C) Uniforme glans over de volledige oppervlakte.
D) Vernietiging van alle bacteriën dank zij de werking van de U.V. lamp.
E) Verwijdering van stofsporen door luchtstroom.
F) Verminderde arbeidskosten en droogtijd.
G) Héél laag energieverbruik.
H) Onmiddelijke beschikbaarheid van bestek. 

*

 4 049,00 EUR 

 2 429,00 EUR 
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7 Kg
Inox

7 Kg
Inox

Tornado Line

BESTTH
E

Price

BESTTH
E

Price

BESTTH
E

Choice

Side by side

Stackable

  -M1500/25-C-
Elektrische strijkmachine
- Breedte van de cilinder 1500 mm, diam. 250 mm, snelheid
van het strijken 3 - 8 meter/min. (+/- 35 kg/u).
- Elektronische bediening met tiptoetsen.
- Automatische regeling van de snelheid en van de tempera-
tuur en koeling van de cilinder.
- Vingerbescherming en noodstop.
- Stalen chassis (epoxy verf).
mm 1840x656,5xh1072 - 7,9 Kw - 400V/3  

* Eveneens omschakelbaar in 230V/1

  -SL7-XT-
Droogkast 7 kg, “Inox-Titanium”, met condensor
-       Trommel in R.V.S. AISI 304, omkeerbare deur
- Droogsysteem “BUTTERFLY”.
- Meerdere programma’s in geheugen, met functie « MEMORY »
- Display die alle programmastanden aangeeft, evenals de: vraag om de filter te
reinigen, leeg maken van de condensopvangbak, enz...
mm 595x595xh850 - 2,8kW - 230V/1  

  -ML7-XT-
Was-centrifugemachine 7 kg, “Inox-Titanium”, met
afvoerpomp
-  Trommel in R.V.S. AISI 304 met “ACTIVEDRUM”
- systeem meerdere programma’s in geheugen, met functie
« MEMORY »
- Display die alle programmastanden aangeeft
- Mogelijkheid van MOP programma’s of speciale pro-
gramma’s voor het wassen van industriële doeken, enz.
mm 595x595xh850 - 3,2 kW - 400-230V/3  *

 Info:
- ACTIVEDRUM: speciale uitvoering van de trommel die de was naar het mid-
den duwt, daar waar de kleinste gaatjes zijn, om zo de slijtage van het linnen
te verminderen en om het evenwicht van de trommel te verbeteren. De randen
van de trommel hebben grote gaten om een betere drainage te verzekeren.
- MEMORY: het laatste gebruikte programma blijft afleesbaar op de display
- BUTTERFLY: in de trommel maakt de was een speciale beweging voor een
gelijkmatig drogen. 

 3 445,00 EUR 

 1 749,00 EUR 

 2 299,00 EUR 
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Alpha 650
BESTTH

E

Choice

* Voltage 230V/3 +5%

  -G65/4BF7-
Gasfornuis 4 branders met gasoven
- 4 branders, 2x 3,6 kW en 2x 5 kW.
mm 700x650xh850 - 19000 kcal/h  

  -G65/6BFA11-
Fornuis met 6 gasbranders op gasoven en neutrale kast
- 6 gasbranders, 3x 3,6 kW et 3x 5 kW, gasoven 5 kW (afm.
530x540xh250 mm), T° 150°C tot 300°C, neutrale kast GN
1/1, (afm. 340x540xh390 mm).
mm 1100x650xh850 – 26500 Kcal/h  

  -G65/2F4T-
Gasfornuis 2 branders - top-
- 2 branders, 1x 3,6 kW et 1x 5 kW.
- Behandelde gietijzeren branders.
- Kroonbrander in messing (met zeer hoog rendement).
mm 400x650xh280 - 7400 kcal/h   

  -E65/2P4T-
Elektrisch fornuis 4 ronde kookplaten -top-
- 2 platen uit gietijzer, met dichtingsrand in R.V.S., 2,4 kW, doorsnede
van 220 mm.
mm 400x650xh280 - 4,8 kW - 400V/3*  

  -E65/4P7T-
Elektrisch fornuis 4 ronde kookplaten -top-
- 4 platen 2,4 kW, diameter van 220 mm.
- Platen uit gietijzer, met dichtingsrand in R.V.S.
- Regeling d.m.v. 6 standen schakelaar.
700x650xh280 – 9,6 kW – 400V/3*  

 465,00 EUR 

 829,00 EUR 

 1 564,00 EUR 

 2 279,00 EUR 

 539,00 EUR 
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Alpha 650
BESTTH

E

Choice

* Voltage 230V/3 +5%

  -G65/PL7T-
Bakplaat op gas met vlakke plaat -top-
- Plaat met hoge warmtegeleiding, met gelaste spatboord rondom om een
perfecte afdichting te verzekeren.
- Nuttige afmetingen 695x520 mm, 36,1 dm2. 
- Gasverwarming door R.V.S. branders (2x 5,7 kW).
mm 700x650xh280 - 9800 kcal/h  

  -G65/PL4T-
Bakplaat op gas met vlakke plaat -top-
- Nuttige afmetingen 395x520 mm, 20,5 dm2.
mm 400x650xh280 - 4900 kcal/h  

  -E65/F10-4T-
Elektrische friteuse 1 kuip van 10 liters - top-
- “Diepgetrokken“ kuip in R.V.S. AISI 304, afgeronde hoeken
aan de binnenkant, afmetingen 250x370xh210 mm, koude
zone, afvoerkraan (kogel aftapkraan).
- Mand afmetingen : 300x220xh110 mm.
- Temperatuurregeling van 100°C tot 180°C.
mm 400x650xh280 - 7,5 kW - 400/3*  

  -E65/F20-7T-
Elektrische friteuse 2 kuipen 10 Lit.- top-
- “Diepgetrokken“ kuip in R.V.S. AISI 304, afgeronde hoeken aan
de binnenkant, afmetingen 250x370xh210 mm, koude zone,
afvoerkraan (kogel aftapkraan).
- Mandafmetingen : 300x220xh110 mm.
- Temperatuurregeling van 100°C tot 180°C.
mm 700x650xh280 - 15 kW - 400/3*  

  -G65/GPL7T-
Lavasteengrill op gas met bakrooster in gietijzer -top-
- 2 afzonderlijke grillzones.
- Rooster in gietijzer (afm : 2x 350x500 mm).
- Gasverwarming, d.m.v. branders in R.V.S 2x 5,5 kW (individueel).
mm 700x650xh280 – 9460 Kcal/h  

  -G65/GPL4T-
Lavasteengrill op gas met bakrooster in gietijzer -top-
- 1 grillzone rooster.
- Rooster in gietijzer (afm. 350x500 mm).
mm 400x650xh280 - 4730 kcal/h  

 719,00 EUR  1 009,00 EUR 

 866,00 EUR 

 1 489,00 EUR 

 1 054,00 EUR  1 469,00 EUR 
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Alpha 650
BESTTH

E

Choice

-2° +8°
-2° +8°

BESTTH
E

Choice

  -N65/R2C12-6-
Gekoeld onderstel, 2 laden GN
- Versie 2 laden GN 1/2 + 1/3
mm 1200x600xh600 - 0,26 kW  - 230V/1  

  -N65/R3C16-6-
Gekoeld onderstel, 3 laden GN
- Versie 3 laden GN 1/2 + 1/3
mm 1600x600xh600 - 0,32 kW - 230V/1  

  -G65/F8-4T-
Gasfriteuse 1 kuip van 8 lit. -top-
- Manden afmetingen : 300x220xh110 mm.
mm 400x650xh280 - 5400 kcal/h  

  -G65/F16-7T-
Gasfriteuse met 2 kuipen van 8 liter -top-
- Gelaste kuipen in R.V.S. AISI 304, afmetingen kuip
260x230xh110 mm, voorzien van koude zone, aftapkraan
(kogelkraan) geplaatst vooraan aan het toestel.
- Korfafmetingen : 300x220xh110 mm.
- Temperatuurregeling van 90°C  tot 190°C.
mm 700x650xh280 - 10850 Kcal/h  

 • Laden GN (1/1)  - 200 mm (max. laadhoogte 340 mm).
• Getropicaliseerde hermetische unit (+43°C), geventileerde condensor.
• Geventileerde verdamper, anti-corrosie behandeld, koelgas R404A. 
• Elektronische thermostaat.
• Automatische ontdooïng met auto-verdamping van het condenswater.
• Regelbare R.V.S.-poten (h80-130 mm). 

 2 139,00 EUR 
 1 669,00 EUR 

 951,00 EUR 

 1 621,00 EUR 
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BESTTH

E

Choice

BESTTH
E

Choice

+2° +8°

-2° +8° +2° +8°

GN 1/1 

  -N77/R4C20-7-
Gekoeld onderstel, 4 laden GN
- Versie 4 laden GN 1/1
mm 2000x700xh600 - 0,42 kW - 230V/1  

  -N77/R3C16-7-
Gekoeld onderstel, 3 laden GN
- Versie 3 laden GN 1/1
mm 1600x700xh600 - 0,32 kW - 230V/1  

 • Laden GN (1/1)  - 200 mm (max. laadhoogte 340 mm).
• Getropicaliseerde hermetische unit (+43°C), geventileerde condensor.
• Geventileerde verdamper, anti-corrosie behandeld, koelgas R404A. 
• Elektronische thermostaat.
• Automatische ontdooïng met auto-verdamping van het condenswater.
• Regelbare R.V.S.-poten (h80-130 mm). 

  -N77/R2C12-7-
Gekoeld onderstel, 2 laden GN
- Versie 2 laden GN 1/1
mm 1200x700xh600 - 0,26 kW  - 230V/1  

  -G77/6F11T-N-
Gasfornuis 6 branders - top-
- Top in R.V.S., diepgetrokken.
- 3 branders van 3,5 kW en 3 van 6 kW.
- Behandelde gietijzeren branders, kroonbrander in messing
(met zeer hoog rendement), waakvlam inbegrepen voor elke
brander, thermokoppelbeveiliging.
mm 1100x700xh250/330 - 24510 kcal/h  

  -G77/T7T-N-
Gasdoorkookplaat -top-
- Doorkookplaat 9 kW, (dim. 670x585 mm).
- Behandelde gietijzeren branders.
- Diepgetrokken bovenblad.
mm 700x700xh250/330 - 7700 kcal/h  

  -G77/4F7T-N-
Gasfornuis 4 branders - top-
- Top in R.V.S., diepgetrokken.
2 branders van 3,5 kW en 2 van 6 kW.
mm 700x700xh250/330 - 16340 kcal/h  

 2 599,00 EUR 

 2 195,00 EUR 

 1 715,00 EUR 

 1 384,00 EUR 

 1 375,00 EUR 

 1 076,00 EUR 
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Optima 700
BESTTH

E

Choice

  -G77/T4B2F15-N-
Gasfornuis 4 branders en doorkookplaat op 2 gasovens GN 2/1
- Top in R.V.S., diepgetrokken.
- Doorkookplaat 9 kW, (afm. 670x585 mm), 2 branders van 3,5 kW en 2 van 6 kW, 2
gasovens 6 kW,T° 160°C tot 310°C.
- Behandelde gietijzeren branders, kroonbrander in messing (met zeer hoog rende-
ment), waakvlam voor elke brander inbegrepen, thermokoppelbeveiliging.
mm 1500x700xh850 - 34.000 kcal/h  

  -G77/6BFA11-N-
Gasfornuis 6 branders met gasoven GN 2/1
en neutrale kast
- Top in R.V.S., diepgetrokken.
- 3 branders van 3,5 kW en 3 van 6 kW, gaso-
ven 6 kW, T° 160°C tot 310°C, neutrale kast GN
1/1.
mm 1100x700xh850 - 29.670 kcal/h  

  -G77/F28A7-N-
Gasfriteuse 2 kuipen 14 liter op kast
- Afmetingen kuipen 280x340xh300 mm, koude zone en
afvoerkraan, kast met opvangbak voor olie.
- Temperatuurregeling van 90°C tot 190°C.
- Geleverd met 2 korven 260x295xh120 mm.
- Bovenblad : diepgetrokken.
mm 700x700xh850/930 - 17200 kcal/h  

  -G77/4BF7-N-
Gasfornuis 4 branders met gasoven GN 2/1
- Top in R.V.S., diepgetrokken.
- 2 branders van 3,5 kW en 2 van 6 kW, gaso-
ven 6 kW, T° 160°C tot 310°C.
mm 700x700xh850 - 21.500 kcal/h  

  -G77/F2V7A4-N-
Gasfriteuse 2 kuipen van 7 liter op kast
- Afmetingen kuipen 140x340xh300 mm.
- Geleverd met 1 korf 120x295xh120 mm. per kuip.
mm 400x700xh850/930 - 8600 kcal/h  

 1 998,00 EUR 

 2 059,00 EUR 

 2 599,00 EUR 

 2 696,00 EUR 

 4 185,00 EUR 
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Optima 700
BESTTH

E

Choice

2x A77/1PD-6X
2x A77/1PG-6X

2x  54,00 EUR 

2x  54,00 EUR 

  -G77/PM7T-N-
Kookplaat op gas, 1/2 vlak en 1/2 geribd – top
- Kookplaat met hoog thermisch geleidingsvermogen, voorzien van een
gelaste rand, die een perfecte waterdichtheid garandeert.
- Nuttige afmetingen 695x550 mm, 38,2 dm2.
- Gasverwarming door R.V.S. branders 2x 5,7 kW (onafhankelijk).
mm 700x700xh250/330 - 9500 kcal/h  

  -G77/CPA4-N-
Pastakoker op gas, 1 kuip GN, inhoud van
26 liter
- Kuip GN 2/3 in R.V.S. AISI 316, afmetingen
305x340x300h mm, dikte 15/10, bestendig
tegen corrosie en slijtage, overloop voor het
zetmeel, waterkraan met ventiel voor het vul-
len van de kuip en met ventiel voor de afvoer.
- Manden in optie.
mm 400x700xh850/930 - 7300 kcal/h  

  -G77/GP4TO-N-
Lavasteengrill op gas –top-
- 1 kookgzone, bakrooster in hoogte verstelbaar. 
- Afmetingen 350x500 mm, 17,50 dm2.
- Gasverwarming met R.V.S. branders (7 kW).
mm 400x700xh250/330 - 6000 kcal/h  

  -E77/BM4T-N-
Elektrische bain-marie GN1/1 h150 mm – top
- R.V.S. kuip AISI 304, geperforeerde bodemrooster, (kogel-) afvoer-
kraan, voor GN bakken tot 150 mm.
- Temperatuurregeling van 30°C tot 90°C.
- Wordt zonder GN bakken geleverd.
mm 400x700xh250/330 - 1,5 kW - 230V/1  

 734,00 EUR 

 1 528,00 EUR 

 1 595,00 EUR 

 1 399,00 EUR 
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Choice

  -G99/T2BFA3-X-
Gasfornuis met doorkookplaat, 2 gasvuren aan de rechterkant, op gasoven
en neutrale kast
- Top in R.V.S., diepgetrokken.
- Doorkookplaat 12,2 kW (afmetingen 890x715 mm).
- 2 branders 1x 3,2 kW en 1x 5,5 kW.
- Gasoven GN 2/1, 7 kW, temperatuur van 160°C tot 310°C.
- Neutrale kast GN 1/1.
mm 1350x900xh850/900 - 23600 kcal/h  

  -G99/GPLA1-
Gaslavasteengrill op gesloten kast
- 1 kookzone, kookrooster in “O”, regelbaar in hoogte door 2 hendels.
- Kookrooster in R.V.S. (afmetingen 415x585 mm).
- Uitneembare kuip voor het opvangen van het braadvocht.
- Verwarming op gas door branders in R.V.S. met gestabiliseerde
vlam (18,5 kW).;Vlamregeling door gasventiel.
mm 450x900xh850/900 - 9460 kcal/h  

  -G99/6BFA3-X-
Gasfornuis met 6 vuren op gasoven en neutrale kast
- Top in R.V.S., diepgetrokken.
- 6 branders (2x 3, 2 kW, 2x 5, 5 kW en 2x 7 kW).
- Brander in behandeld gietijzer.
- Kroon van brander in messing (heel hoog rendement).
- Gasoven GN 2/1, 7 kW (afmetingen 535x650xh.300 mm).
- Temperatuur van 160°C tot 310°C.
- Neutrale kast GN 1/1 (afmetingen 340x795xh.390 mm).
mm1350x900xh850/900 - 33368 kcal/h  

  -G99/4BF2-X-
Fornuis 4 branders op gasoven
- Top in R.V.S., diepgetrokken.
- 4 branders, 1x 3,2 kW, 2x 5,5 kW en 1x 7 kW.
- Gasoven GN 2/1, 7 kW, temperatuur van 160°C tot 310°C.
900x900xh850/900 - 24252 kcal/h  

 2 385,00 EUR 

 3 285,00 EUR 

 1 655,00 EUR 

 3 565,00 EUR 
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Master 900
BESTTH

E

Choice

3x A77/1PD-6X
3x A77/1PG-6X

2x  54,00 EUR 

2x  54,00 EUR 

  -E99/4PQF2-
Elektrisch fornuis 4 platen met elektrische oven
- 4 onafhankelijke gietijzeren vierkantige kookplaten 300x300 mm (3x 3 kW, 1x 4 kW).
- Oven GN 2/1, (5 kW).
- Temperatuurregeling van 125°C tot 300°C.
mm 900x900xh850/900 - 18 kW - 400-230V/3  

  -E99/BRS2-
Kantelbare elektrische braadpan
- Kuip van 75 liter, op meubel, bovendeksel van de kuip aan-
gehecht, scharnieren met “torsievering”, progressieve sluiting.
- Vloeistalen kuip met hoog warmtegeleidingsvermogen,
afmetingen 815x610xh.200 mm, oppervlakte 50dm2.
- Kanteling van de kuip met een manueel stuur.
- Elektrische verwarming met gepantserde weerstanden in
R.V.S.
- Temperatuurregeling van 75°C tot 270°C, via thermostaat.
mm 900x900xh850/900 - 9 kW - 400-230V/3  

  -G99/6B2F3-X-
Gasfornuis, 6 vuren op 2 gasovens GN2/1
- Top in R.V.S., diepgetrokken.
- 6 branders (2x 3, 2 kW, 2x 5, 5 kW en 2x 7 kW).
- 2 gasovens GN 2/1, 7 kW, van 160°C tot 310°C.
mm 1350x900xh850/900 - 39388 kcal/h  

  -G99/CPA1-
Pastakoker op gas, 1 kuip GN1/1, 40 liter, op kast
- Kuip in R.V.S. AISI 316, dikte 15/10de, bestendig tegen zoutcorrosie,
slijtvast, voorzien van een overloop voor het zetmeel.
- Verwarming door behandelde gietijzeren branders, horizontale vlam.
- Manden in optie.
mm 450x900xh850/900 - 12040 kcal/h  

 3 475,00 EUR 

 3 909,00 EUR 

 3 845,00 EUR 

 1 999,00 EUR 
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Master 900
BESTTH

E

Choice

  -G99/TA2-
Gasfornuis met doorkookplaat op open kast
- Doorkookplaat 12 kW (afmetingen 890x715 mm).
- Brander in behandeld gietijzer.
- Open onderkast (afmetingen 660x750x360h mm).
NB: deur voor de kast in optie.
mm 900x900xh850/900 - 10320 kcal/h  

  -G99/F40-A2-
Gas frituurpan 2 kuipen 20 liter op kast met klapdeuren
- Diepgetrokken kuipen in R.V.S. AISI 304 met afgeronde binnenhoeken voor een
gemakkelijk en hygiënisch onderhoud, afmetingen van de kuipen 290x400x270
mm, voorzien van een koude zone, de (kogel-) afvoerkraan van de kuipen is aan
de binnenkant van de kast bevestigd.
- Oliebezinktank in de onderkast.
- Manden (afmetingen 270x360x140 mm).
- Temperatuurregeling van 90°C tot 190°C.
mm 900x900xh850/900 - 28380 kcal/h  

  -E99/BMA1-
Elektrische bain-marie 4x GN 1/3 h.150 mm op open kast
- Roestvrij stalen kuip AISI 304, voorzien van een geperforeerde
bodemrooster, een (kogel-) afvoerkraan is bevestigd op de voor-
kant van het toestel.
- Temperatuurregeling van 30°C tot 90°C.
- Gesloten onderkast.
NB: wordt zonder gastronomische bakken geleverd.
mm 450x900xh850/900 - 2 kW - 230V/1  

  -G99/PLA2-
Effen gaskookplaat, op open kast
- Gaskookplaat met hoog thermisch geleidingsvermogen, voor-
zien van een gesoldeerde rand, die een perfecte waterdich-
theid waarborgt.
- Nuttige afmetingen 825x670 mm, 55,27 dm2.
- Verwarming op gas, branders in R.V.S. (2x 8 kW).
- Open onderkast.
NB: deur voor de kast in optie.
mm 900x900xh850/900 - 16600 kcal/h  

 2 059,00 EUR 

 1 299,00 EUR 

 3 845,00 EUR 

 2 099,00 EUR 
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Andere modelen,

op aanvraag

BESTTH
E

Quality

Cook & Chill C

auto
Cleaning

Directe stoom ovens & convectieovens
met “automatic cleaning system”

* Zie patisserie kit (in optie) - ** Voltage 230/3 +5% (op aanvraag)

  -SDG/10-CL-
Gas oven directe stoom en convectie
- 10x GN 1/1 ou 8x 600x400* - 50 kg.
mm 895x845xh1080 - 17.200 kcal/h - 230V/1+N  

  -SDE/10-CL-
Electrische oven directe stoom en convectie
- 10x GN 1/1 ou 8x 600x400* - 50 kg.
mm 895x845xh1080 - 17,5 kW - 400V/3+N**  

  -SDG/6-CL-
Gas oven directe stoom en convectie
- 6x GN 1/1 ou 5x 600x400* - 30 kg.
mm 895x845xh830 - 8.600 kcal/h - 230V/1+N  

  -SDE/6-CL-
Electrische oven directe stoom en convectie
- 6x GN 1/1 ou 5x 600x400* - 30 kg.
mm 895x845xh830 - 10,1 kW - 400V/3+N**  

 Functies (versie C):
11 regelbare niveau’s voor de hoeveelheid stoom.
- Automatische voorverwarming van de kookkamer.
- Manuele bevochtiger.
- Thermostaat van 25 tot 300°C.
- Timer van 1 min tot 8 u.
- Controle met sonde.
- Automatische snelkoeling van de kookkamer (CCRR).
- Automatisch reinigingssysteem (CCNA).
Stoomproductie:
Stoomgeneratie in de kookkamer van het ogenblikkelijke
type, die een homogeen en besparend
bakresultaat garandeert, dankzij een benevelaar.
HACCP:
Mogelijkheid tot het opvragen van de kookgegevens, ofwel
met de printer van de oven (in optie) of
onmiddellijk op een computer. 

 Technische eigenschappen :
- Binnen- en buitenconstructie in RVS AISI 304, thermische iso-
latie met keramische vezels.
- Bakkamer: volledig gelast, volledig waterdicht, afgeronde hoe-
ken zonder ruwe oppervlakten. Dichting
bevestigd op de voorkant van de bakkamer. Diepgetrokken
bodem die de condensatie opvangt naarde afvoer toe.
Draagstruktuur voor bakplaten gemakkelijk uitneembaar.
Warmteverdelers gemakkelijk te demonteren. Gemotoriseerde
luchtafvoer met brede afmetingen om alle bakmethoden moge-
lijk te maken. Halogeenverlichting op de zijkant die een globaal
zicht geeft op de bakkamer. Het unieke concept van de bakka-
mer gekoppeld aan een ventilator op de zijkant in RVS AISI 304
(CCRR), garandeert een gelijkvormige verdeling van de warmte.
Een functie "behoud" (ventilatie met impuls) laat toe
om warm te houden of traag te bakken.
- Deur met dubbel glas: ergonomisch en warmtewerend hand-
vat, automatische sluiting met beveiliging om toevallig openen
te vermijden, binnenruit gemonteerd op scharnieren om het rei-
nigen te vereenvoudigen en een perfecte hygiëne te garanderen.
Een luchtcirculatie tussen de ruiten garandeert een betere
warmte-isolatie. Automatische schakelaar om te ventilator te
stoppen bij het openen.
- Elektrische verwarming : cirkelvormige gepantserde weerstan-
den in RVS geplaatst achter de
ventilatordeflectoren.
- Bedieningspaneel met digitale aflezing: duidelijk en logisch
concept, met toegankelijkheid aan de voorzijde, eenvoudig en
snel toegankelijk voor de technieker, waterdicht "IPX5".
- Toebehoren inbegrepen: struktuur met vertikale pas van 65
mm "anti-omkantelbaar", sonde. NB: geleverd zonder roosters. 

 7 577,00 EUR 

 6 787,00 EUR 

 6 249,00 EUR 

 4 899,00 EUR 
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* Zie patisserie kit (in optie) - ** Voltage 230/3 +5% (op aanvraag)

Andere modelen,

op aanvraag

BESTTH
E

Quality

Cook & Chill A

auto
Cleaning

Stoomovens met boiler & convectie
met “automatic cleaning system”

  -SBG/6-CL-
Gas oven boiler stoom en convectie
- 6x GN 1/1 ou 5x 600x400* - 30 kg.
mm 895x845xh830 - 14.620 kcal/h - 230V/1+N  

  -SBE/6-CL-
Electrische oven boiler stoom en convectie
- 6x GN 1/1 ou 5x 600x400* - 30 kg.
mm 895x845xh830 - 10,1 kW - 400V/3+N**  

  -SBE/10-CL-
Electrische oven boiler stoom en convectie
- 10x GN 1/1 ou 8x 600x400* - 50 kg.
mm 895x845xh1080 - 17,5 kW - 400V/3+N**  

  -SBG/10-CL-
Gas oven boiler stoom en convectie
- 10x GN 1/1 ou 8x 600x400* - 50 kg.
mm 895x845xh1080 - 30.100 kcal/h - 230V/1+N  

 Functies (versie A):
Perfect bakken dankzij de "intelligente" stoomcontrole
(CCHY).
- 20 programma’s voorgeselecteerd en 100 vrije.
- Automatische voorverwarming van de bakkamer.
- Thermostaat van 25 tot 300°C.
- Timer van 1 min tot 8 h met CCRT functie, specifiek voor
het bakken op lage temperatuur (CCBT), die de
resterende tijd inschat om het bakken te beëindigen.
- Controle met een sonde met 6 voelers.
- Automatische snelkoeling van de bakkamer (CCRR).
- Automatisch reinigingssysteem (CCNA).
Stoomproductie :
Stoomgeneratie met boiler, ideaal om een perfect bakresul-
taat te garanderen, homogeen en besparend.
Standaard uitgerust met
een stoomcondensor die de temperatuur vermindert van het
condenswater bij de afvoer en die
verhindert dat de stoom ontsnapt
bij het openen van de deur.
HACCP:
Mogelijkheid tot het opvragen van de kookgegevens, ofwel
met de printer van de oven (in optie) of
onmiddellijk op een computer. 

 Technische eigenschappen:
- Binnen- en buitenconstructie in RVS AISI 304, thermische iso-
latie met keramische vezels.
- Bakkamer: volledig gelast, volledig waterdicht, afgeronde hoe-
ken zonder ruwe oppervlakten. Dichting bevestigd op de voor-
kant van de bakkamer. Diepgetrokken bodem die de condensa-
tie opvangt naar de afvoer toe. Draagstruktuur voor bakplaten
gemakkelijk uitneembaar. Warmteverdelers gemakkelijk
te demonteren. Gemotoriseerde luchtafvoer met brede afmetin-
gen om alle bakmethoden mogelijk te maken.
Halogeenverlichting op de zijkant die een globaal zicht geeft op
de bakkamer. Het unieke concept van de bakkamer gekoppeld
aan een ventilator op de zijkant in RVS AISI 304 (CCRR) met 2
versnellingen, garandeert een gelijkvormige verdeling van de
warmte. Een functie "behoud" (ventilatie met impuls) laat toe
om warm te houden of traag te bakken.
- Deur met dubbel glas: ergonomisch en warmtewerend hand-
vat, automatische sluiting met beveiliging om toevallig openen
te vermijden, condenswateropvang ingebouwd in de deur, bin-
nenruit gemonteerd op scharnieren om het reinigen te vereen-
voudigen en een perfecte hygiëne te garanderen. Een
luchtcirculatie tussen de ruiten garandeert een betere warmte-
isolatie. Automatische schakelaar om te ventilator te stoppen bij
het openen.
- Elektrische verwarming: cirkelvormige gepantserde weerstan-
den in RVS geplaatst achter de ventilatordeflectoren.
- Bedieningspaneel met digitale aflezing: duidelijk en logisch
concept, met toegankelijkheid aan de
voorzijde, eenvoudig en snel toegankelijk voor de technieker,
waterdicht "IPX5.
- Toebehoren inbegrepen: struktuur met vertikale pas van 65
mm "anti-omkantelbaar", sonde met 6voelers, sproeikraan"met
oproller ingebouwd. NB: geleverd zonder roosters. 

 11 432,00 EUR 

 9 454,00 EUR 

 9 628,00 EUR 

 7 596,00 EUR 
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PLUSPLUS
REGENERATION

Combi Line Plus
BESTTH

E

Choice

auto
Cleaning

 Functies en temperaturen : convectie (warme lucht)
30°/270°C - stoom 30°/100°C - mixt convectie -stoom
30°/270°C -  opwarmen 30°/180°C - temperatuur behou-
den 65°C. 

  -DFV-511/EK-
Programmeerbare elektrische oven stoom-convectie 5x GN 1/1
Standaard geleverd met 1 rooster GN 1/1.
mm 710x770xh600 - 6 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -DFV-1011/EK-
Programmeerbare elektrische oven stoom-convectie 10x GN 1/1
Standaard geleverd met 2 roosters GN 1/1.
mm 710x770xh940 - 12 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -DFV-1511/EK-
Programmeerbare elektrische oven stoom-convectie 15x GN 1/1
Standaard geleverd met 2 roosters GN 1/1 en en een roestvrij stalen frame
mm 750x780xh1550 - 15 kW - 400-230V/3N 50Hz  

 De “pluspunten” van de elektronische programmeerbare
versies
- Elektronische bediening en digitale display.
- 67 automatische programma’s, mogelijkheid tot 6 fazen
naar keuze, dit alles programmeerbaar naar wens (38
gerechten voorgeprogrammeerd).
- Specifieke functie voor het verwarmen.
- Kernsonde, met Delta-T .
- Functie “Cook & Hold” om de temperatuur te behouden na
het bakken.
- Zelfanalyserend mechanism.
- Automatische voorverwarming oven.
- Diverse programeerbare ontstekingen.
- Dubbele snelheid.
- Ingebouwd reinigingssysteem AUTO-CLEANING (met pas-
tilles). 

 4 079,00 EUR 

 5 419,00 EUR 

 7 845,00 EUR 
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Combi Line Regeneration

BESTTH
E

Choice

PLUS
REGENERATIONREGENERATION

  -FRU-1511-
Elektrische oven, opwarmen en behouden van temperatuur 15x GN
1/1 + bevochtiger
Standaard geleverd met 2 roosters GN 1/1 en een roestvrij stalen frame
mm 750x780xh1550 - 15 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -FRU-1011-
Elektrische oven, opwarmen en behouden van temperatuur 10x GN
1/1 + bevochtiger
Standaard geleverd met 2 roosters GN 1/1.
mm 710x770xh940 - 12 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -FRU-511-
Elektrische oven, opwarmen en behouden van temperatuur 5x GN
1/1 + bevochtiger
Standaard geleverd met 1 rooster GN 1/1.
mm 710x770xh600 - 6 kW - 400-230V/3N 50Hz  

 - Compacte ovens, die weinig plaats innemen.
- Bevochtiger standaard inbegrepen.
- Laden in de diepte, tussenruimte 67 mm, voor GN 1/3 *
1/2 *  2/3 * 1/1.
- Deflector van de turbine op scharnieren, gemakkelijk
onderhoud.
- Kookkamer in R.V.S. AISI 304, uitgerust om een vetfilter
te ontvangen.
- Condensatiewateropvangbakje onderaan de deur.
- Deur met dubbele thermische beglazing, binnenruit
gemonteerd op scharnieren, eenvoudige reiniging.
- Micro-deurschakelaar, magnetisch.
- Stoomcondensor bij de evacuatie van het condenswater,
standaard inbegrepen.
- Afvoer voor de evacuatie van de dampen. 

 Functies en temperaturen : opwarmen 130°/160°C - tem-
peratuur behouden 65°C. 

 2 719,00 EUR 

 3 689,00 EUR 

 4 499,00 EUR 
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 Functies en temperaturen : convectie (warme lucht)
30°/270°C - stoom 30°/100°C - mixt convectie - stoom
30°/270°C. 

  -GS-5/23-
Platendraagstructuur (links &
rechts) voor onderstel SCF-523

  

  -GS-510/11-
Platendraagstructuur (links & rechts)
voor onderstel SCF-511 & SCF-1011
  

  -SCF-511-
R.V.S. onderstel voor ovens ...-511
mm 686x603xh700  

  -SCF-523-
R.V.S. onderstel voor ovens ...-523
mm 686x420xh700  

  -DFV-511-
Elektrische oven stoom-convectie 5x GN 1/1
Standaard geleverd met 2 roosters GN 1/1.
mm 710x770xh600 - 6 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -DFV-1011-
Elektrische oven stoom-convectie 10x GN 1/1
Standaard geleverd met 2 roosters GN 1/1.
mm 710x770xh940 - 12 kW - 400-230V/3N 50Hz  

 - Directe stoom door “beneveling”.
- Laden in de diepte, tussenruimte 67 mm, voor GN 1/3 * 1/2 *  2/3 * 1/1.
- Deflector van de turbine op scharnieren, gemakkelijk onderhoud.
- Kookkamer in R.V.S. AISI304, uitgerust om een vetfilter te ontvangen, halogeenver-
lichting. Condensatiewateropvangbakje onderaan de deur .
- Deur met dubbele thermische beglazing, binnenruit gemonteerd op scharnieren,
eenvoudige reiniging.  Micro-deurschakelaar, magnetisch.
- Stoomcondensor bij de evacuatie van het condenswater, standaard inbegrepen.
- Afvoer voor de evacuatie van de dampen. 

  -DFV-523-
Elektrische oven stoom-convectie 5x GN 2/3
Standaard geleverd met 1 rooster GN 1/1.
mm 710x590xh600 - 5 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -SCF-1011-
R.V.S. onderstel voor ovens ...-1011  

  -HXF15-CL-
R.V.S. dampkap, met motor (200 m3/u), voor ovens ...-1511
mm 750x540+180xh280 - kW 0,15 - 230V/1N 50Hz  

  -HXF-CL-
R.V.S dampkap, met motor (200 M3/u), voor ovens ...-
523, ...-511 & ...-1011
mm 710x540+180xh280 - kW 0,15 - 230V/1N 50Hz  

 1 289,00 EUR 

 1 525,00 EUR  195,00 EUR 

 705,00 EUR 

 669,00 EUR 

 185,00 EUR 
 679,00 EUR 

 4 785,00 EUR 

 2 659,00 EUR  3 369,00 EUR 
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Turbo Line

Gastro Line

BESTTH
E

Choice

BESTTH
E

Price

 • Binnenbouw in R.V.S. AISI 304, buitenbouw in R.V.S. AISI
430, 
thermische isolatie in keramische vezel (50 mm).
• Kookkamer: volledig dichtgelast, 100% waterdicht, hoeken
en kanten afgerond en zonder porositeit. Dichting frontaal
bevestigt in de kookruimte (uitneembaar). Bodem gestampt
vangt condens op naar de afvoer toe.
Geleiderhouder eenvoudig te verwijderen. Warmte versprei-
ders eenvoudig afneembaar. Ontluchtingsgat aangepast aan
het volume van de kookkamer. Het uniek concept van de
ruimte samen met de R.V.S. ventilatoren in AISI 304 beves-
tigd in de bodem, garanderen een perfekte verspreiding van
de warmte.
• Deur: warmtebestendig met dubbele beglazing (4 mm),
tussenruit met scharnieren, onderhoudsvriendelijke.
Ergonomisch en warmtebestendig handvat, automatische
sluiting, met afsluitdichting. Micro-schakelaar stopt de ven-
tilator bij opening van de deur.
• Elektrische verwarming: gepantserde R.V.S. weerstanden
bevinden zich achter de ventilatorrooster.

  -CGE23-
Convectie oven elektrisch 4 GN 2/3
- Geleverd met rooster GN 2/3 353X325 mm.
mm 659x546xh484 - 3,2 kW - 230V/1  

 Info:
• De convectie staat het eenvormig koken toe, vlugger dan de traditionele ovens
• Gedaan met wachten, met de convectieovens kookt men verschillende gerechten samen
zonder smaakoverdracht
vMet de waterverdamper vermijdt men het uitdrogen der gerechten en behoud van alle smaak
en zachtheid 

  -CGE11-
Convektie oven elektrisch 4 GN 1/1
- Manuele verdamper.
- Geleiders 70 mm tussenruimte en anti-kantel-
systeem.
- 2 ventilatoren 2800 t/min. “autoreverse“.
- Geleverd met rooster GN 1/1 530X325 mm.
mm 826x616xh484 - 6 kW - 400-230V/3  

  -CGE11-(230/1)-
Convektie oven elektrisch 4 GN 1/1
mm 826x616xh484 - 3,6 KW - 230V/1 50Hz  

  -GASTRO-23/X-
Elektrische convectieoven 4x GN 2/3 (353x325 mm)
- Kookkamer met afgeronde hoeken in RVS AISI 304, buitenkant in RVS AISI 430.
- 2 motoren en ventilatoren, binnenverlichting.
- Deur met dubbele beglazing, waterdichte dichting langs de voorzijde.
- Ruimte tussen roosters 75 mm.
N.B.: standaard geleverd met 2 RVS platen.
mm 557x633xh597 - 3,3 kW - 230V/1  

*

 999,00 EUR 

 1 385,00 EUR 

 1 339,00 EUR 

 526,00 EUR 



28

*

*

*

*

GN 2/3

  -CM1069-
Professionele microgolfoven, 1050 W R.V.S
- 1 professionele magnetron, voor een intensief gebruik.
- Effectief vermogen is 1050 W.
- 20 programmeerbare geheugens.
mm 517x412XH297 -1,6kW - 230V/1  

 Professionele microgolfovens
•  Zowel in-en uitwendig in R.V.S.
•  Mechanische bediening.
•  Voorprogrammeerbare toets voor een intensief gebruik.
•  Binnenafmetingen : 370x370xh190 mm.
•  Inhoud : 26 liter.
•  5 vermogen niveau's. 

  -CM1919-
Professionele microgolfoven, 1850 W R.V.S
- 2 professionele magnetrons, voor een intensief
gebruik.
- Effectief vermogen is 1850 W.
mm 464x557xh368 - 3,2 kW - 230V/1  

  -CM1319-
Professionele microgolfoven, 1300 W R.V.S
- 2 professionele magnetrons, voor een intensief
gebruik.
- Effectief vermogen is 1300 W.
mm 464x557xh368 - 2,5 kW - 230V/1  

  -MWS10-
Microgolfoven 1000 W in R.V.S.
- Half professionele magnetron, draaiende schotel met stoptoets.
- Nuttige inhoud 32 liter, interne afmetingen : 345x320xh255 mm.
- Effectief vermogen 1000 W, 6 vermogensstanden, ontdooiingsfunctietoets en
onafhankelijke “booster”. 
- Buiten en binnenkant in R.V.S, onderstel geverfde staal.
- Elektronische timer, mechanische bediening.
N.B.: tafel- of inbouwmodel.
mm 540x400xh360 - 1,6 kW - 230V/1  

 1 129,00 EUR 

 1 005,00 EUR 

 478,00 EUR 

 619,00 EUR 
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E

Choice

BESTTH
E

Choice

  -RF3G-
Tafelfornuis – 3 branders
- Verchroomde gietijzeren branders met messingkronen hoog rendement. 
- Steunroosters (450x360mm).
- Uitvoering in R.V.S.
mm 1000x480xh260 - 13600 kcal/h  

  -EERV-
Laag elektrisch kookfornuis – 1 plaat
- Elektrisch gietijzeren plaat, 400x400 mm.
- Regeling met 4 standen schakelaar.
- Uitvoering in R.V.S. 18/10 AISI 304, regelbare
poten.
mm 580x580xh520 - 5 kW - 400-230V/3  

  -RF2G-
Tafelfornuis - 2 branders
- Branders in verchroomd gietijzer met kroon in messing met hoog rendement.
- Emaïlroosters (450x360 mm).
- Uitvoering in R.V.S.
mm 720x480xh260 - 7400 kcal/h  

  -BBRV-
Gasfornuis - 1 brander 
- Gietijzeren brander met hoog rendement.
- Steunrooster (550x550 mm).
- Uitvoering in R.V.S. 18/10 AISI 304.
mm 580x580xh520 - 10300 kcal/h  

  -RF1G-
Gasfornuis – 1 brander
- Gietijzeren brander hoog rendement.
- Steunrooster (450x360 mm).
- Uitvoering in R.V.S. 18/10 AISI 304.
mm 360x480xh260 - 4730 kcal/h  

 955,00 EUR 

 919,00 EUR 

 615,00 EUR 

 599,00 EUR 

 442,00 EUR 
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Salamander
BESTTH

E

Choice

BESTTH
E

Choice

  -SA/60E-
Elektrische salamander met beweegbare hemel
mm 600x510xh550 - 4 kW - 400-230V/3  

  -SX/80E-
Elektrische salamander regelbaar, 4 verdiepingen
mm 800x505xh450 - 4,4 kW - 400-230V/3  

  -SA/61G-
Gassalamander met beweegbare hemel
mm 600x510xh550 - 4550 kcal/h  

  -SX/81G-
Salamander gas regelbaar, 4 verdiepingen
mm 800x505xh450 - 7000 kcal/h  

 • Volledig vervaardigt in R.V.S. 
• 2 afzonderlijke warmzones voor economisch koken met volle
of halve kracht, voor de elektrische salamanders, een enkele
zone voor de gassalamanders. 
• Verwarming door gepantserde weerstanden in R.V.S. incoloy
bewerkt, kracht schakelaar.
• Gas versie: 2 keramische hoge druk buisbranders, bolkraanre-
geling
veiligheidsthermokoppels.
• Eenvoudig onderhoud door verwijderbare schotel.
• Optie: wandbevestiging. 

 1 423,00 EUR 

 1 029,00 EUR 

 1 788,00 EUR 

 1 425,00 EUR 
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Quick System
BESTTH

E

Quality

BESTTH
E

Quality

Vitro noire
Résistance blindée
Résistance quartz
Vitro transparente

 Stijgt heel snel in temperatuur: 575°C, in 16 secondes.
Maximale werktemperatuur 350°C. Vitrokeramische platen met
apparte vuren, regeling per schakelaar. Maximale werktempe-
ratuur 350°C. Aanpassing van de mobiele bovenkant, zonder
moeite (exclusief brevet), 2 open zijden. Gemakkelijk schoon te
maken, in alle veiligheid. 

  -SA/60VC-
Vitroceramische salamander, mobiele bovenkant, 2 vuren
- 2 apparte vuren,
- Kookoppervlakte 540x375 mm.
- Mobiele onderkant, met gril, afm. 533x370 mm.
mm 600x590xh590 - 3 KW - 230V/1  

  -SA/80VC-
Vitroceramische salamander, mobiele bovenkant,
3 vuren
- 3 apparte vuren,
- Kookoppervlakte 740x375 mm.
- Mobiele onderkant, met gril, afm. 735x370 mm.
mm 800x590xh590 - 4,5 KW - 400-230V/3  

 2 234,00 EUR 

 1 719,00 EUR 
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Fryers Line
BESTTH

E

Price

Fryers Line

BESTTH
E

Choice

  -FSM-14-
Friteuse op meubel “groot vermogen” elektrisch 1 kuip 14 liter
- Manden 140x310xh 140 mm (2x).
mm 400x655xh970 - (2x4-8-12 kW) - 400-230V/3  

  -F14E/M-
Elektrische frituurpan, 1 kuip van 14 liter op kast
mm 375x655xh845/985 - 9 kW - 400-230V/3  

  -F14+14E/M-
Elektrische frituurpan, 2 kuipen van 14 liter op kast
- Gesoldeerde kuip met koude zone en afvoerkraan, hoeveelheid olie bij gebruik
min. 12 liter max. 14 liter per kuip.
- Chroomstalen filter in de kuip.
- Verwarming in de kuip door “uitneembare” weerstanden.
- Temperatuurregeling van 100°C tot 190°C.
- Geleverd met 1 mand 250x320x280h mm per kuip.
- Onderste kast met oliefilterbakken.
mm 750x655xh845/985 - 2x9 kW - 400-230V/3  

 • Volledig vervaardigt in R.V.S., kuip in R.V.S. AISI 304, regelbare 
poten.
• Vermogen : regelbare weerstanden om het vermogen te regelen. Vermogen
maxi 12 kW : diepgevroren voedsel. 
Vermogen midi 8 kW : vers voedsel.
Vermogen mini 4 kW : olie temperatuurbehoud.
• Produktie: 35 tot 40 kg friet per uur.
• Koude zone: olie filtering door verzinking, laat het koken toe van vis, friet en
oliebollen zonder smaakverandering, verbranding van voedselresten, dat alles
met gering olieverbruik.
• Afvoer door middel van groot debiet kraan binnen in het meubel geplaatst,
alsook voorzien van een opvangbak met filter.
• Manden : 2 manden sterke konstruktie, voorzien van warmtewerende handva-
ten.
• Nauwkeurigheid : R.V.S. bulb thermostaat, heel precies, temperaturen van 0 tot
180°C.
• Veiligheid : dubbel beveiligde thermostaat, frontale herlading, veilig in geval van
overhitting en olie tekort. 

 719,00 EUR 

 987,00 EUR 

 1 239,00 EUR 



33

Ko
ke

n

Fryers Line

BESTTH
E

Price

BESTTH
E

Price

33

  -G65/F8-4T-
Gasfriteuse 1 kuip van 8 lit. -top-
- Manden afmetingen : 300x220xh110 mm.
mm 400x650xh280 - 5400 kcal/h  

  -G65/F16-7T-
Gasfriteuse met 2 kuipen van 8 liter -top-
- Gelaste kuipen in R.V.S. AISI 304, afmetingen kuip 260x230xh110 mm, voor-
zien van koude zone, aftapkraan (kogelkraan) geplaatst vooraan aan het toestel.
- Korfafmetingen : 300x220xh110 mm.
- Temperatuurregeling van 90°C  tot 190°C.
mm 700x650xh280 - 10850 Kcal/h  

  -F15G/M-
Frituurpan op gas, 1 kuip van 15 liter op kast
mm 375x650xh845/1010 - 10720 kcal/h  

  -F15+15G/M-
Frituurpan op gas, 2 kuipen van 15 liter op kast
- Gesoldeerde kuip met koude zone en afvoerkraan, hoeveelheid olie
bij gebruik min. 13 liter max. 15 liter per kuip.
- Chroomstalen filter in de kuip.
- Verwarming door gietijzeren branders.
- Geleverd met 1 mand 235x270x115h mm per kuip.
- Onderste kast met oliefilterbakken.
- Temperatuurregeling van 90°C tot 190°C.
mm 750x650xh845/1010 - 21670 kcal/h  

 951,00 EUR 

 1 621,00 EUR 

 1 265,00 EUR 

 2 285,00 EUR 
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  -MIKA/2-
Gasfriteuse 2 ronde kuipen
- Ronde kuipen (Ø 360 mm), met koude zone, hoeveelheid olie
13 lit/kuip.
- Thermostaatblok.
- Elektronische ontsteking.
- Schouw en frietverlek inbegrepen.
- Uitneembare olieopvanbak.
mm 1000x880xh900+480 - 2x13600 kcal/h - 230V/1  

  -GCV/SX-
Elektrische stoomgrill, tafelmodel
- Uitneembare R.V.S bakrooster van 410x340 mm.
mm 490x500xh185 - 4,3 kW - 400-230V/3  

  -GCV/MX-
Elektrische stoomgrill, tafelmodel
- Waterbak onderaan voor het opvangen van het vocht, het onderdrukken van
rookvorming en tegen het uitdrogen van het voedsel.
- Uitneembare R.V.S bakrooster van 600x340 mm.
mm 700x500xh185 - 6,4 kW - 400-230V/3  

*

  -RGH-50-
Lage gasbrander, 1 vuur (15kW)
- Brander in gietijzer, diameter 180 mm (15 kW), eenvoudig demonteerbaar zon-
der gereedschap, gemakkelijk onderhoud.
- Regelbaar met gasklep, met waakvlam en veiligheidsthermokoppel.
- Rooster in gietijzer, afneembaar, de hele oppervlakte bedekkend. 
mm 500x500xh450 - 12900 kcal / 15 kW  

  -CAW/1-
WOK kroon, afneembaar, voor lage gasbrander. 
- Specifiek toebehoren, voor de WOK-pannen met diam. 500 tot 800
mm, of grote paella platen.
Ø 468xh100  

 4 409,00 EUR 

 709,00 EUR 

 939,00 EUR 

 524,00 EUR 

 70,00 EUR 
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 • Verwarming door branders in R.V.S. met gestabiliseerde vlam,

geplaatst onder de afscherming. 
• De waterbak die zich onder de grill bevindt in R.V.S. heeft een dub-
bele functie nl. en het kookvocht opvangen en de rook verminderen
tijdens het bereiden van de voedingswaren, en stoom opwekken die

als gevolg een beter kookresultaat geeft. 

  -GV807-
Stoomgrill op gas met bakrooster in “O” vorm - top- 
- Bakrooster in R.V.S., afmetingen (780x470 mm).
mm 800x700xh440/600 - 18000 kcal/h  

  -GV641-
Stoomgrill op gas met gietijzeren rooster -
top
- Afneembare gietijzeren bakrooster, afmetingen
(330x470 mm).
mm 410x630xh430 - 7740 kcal/h  

  -GV677-
Stoomgrill op gas met gietijzeren rooster - top
- Afneembare gietijzeren bakrooster, afmetingen
(660x470 mm).
mm 770x630xh430 - 15480 kcal/h  

  -GV407-
Stoomgrill op gas met bakrooster in “O” vorm - top- 
- Bakrooster in R.V.S., afmetingen (380x470 mm).
mm 420x700xh440/610 - 9000 kca/h  

 1 333,00 EUR 

 936,00 EUR 

 2 545,00 EUR 

 1 609,00 EUR 
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CKP-70

CKP-110 Base 700 BESTTH
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  -C6GA11-SP-
Gasfornuis, 6 branders, op kast
- 6 branders 3x 3,5 kW en 3x 6 kW, aansteking met waakvlam, veiligheidsthermokoppel.
- Diepgetrokken top, branders in behandeld gietijzer, kroon in messing (hoog rendement).
- Neutrale open kast (deuren in optie).
NB: vlakke platen of geribte en verwarmingskit in optie.
mm 1100x700xh850 – 24500 Kcal-h  

  -C4GA7-SP-
Gasfornuis, 4 branders, op kast
- 4 branders 2x 3,5 kW en 2x 6 kW.
- Neutrale kast GN 2/1 (deuren in optie).
mm 700x700xh850 – 16350 Kcal-h  

 1 645,00 EUR 

 1 219,00 EUR 

 94,00 EUR 

 189,00 EUR 

 283,00 EUR 
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  -C4EF7-SP-
Elektrisch kookfornuis 4 platen op elektrische oven GN 2/1
- 4 kookplaten 2x 2,6 kW en 2x 1,5 kW, diam. 220 mm.
- Platen in gietijzer, regelbaar met 6 posities.
- Elektrische oven GN 2/1 (4.4 kW), regelbaar van 125° tot 300°C.
- Grill 2,75 kW.
mm 700x700xh850 – 12.6 kW – 400-230V/3  

  -C4EA7-SP-
Elektrisch fornuis, 4 ronde kookplaten, op kast
- 4 kookplaten 2x 2,6 kW en 2x 1,5 kW, diam. 220 mm.
- Platen in gietijzer, regelbaar met 6 posities.
- Neutrale kast GN 2/1 (deuren in optie).
NB: verwarmingskit in optie.
mm 700x700xh850 – 8.2 kW – 400-230V/3  

  -C6GFA11-SP-
Gasfornuis, 6 branders, gasoven  GN 2/1 en kast
- 6 branders 3x 3,5 kW en 3x 6 kW, aansteking met waakvlam, veiligheidsthermo-
koppel.
- Diepgetrokken top, branders in behandeld gietijzer, kroon in messing (hoog ren-
dement).
- Gasoven GN 2/1 (5.2 kW), regelbaar van 160° tot 310°C.
- Kast GN 1/1 (deur in optie).
NB: vlakke platen en geribte en verwarmingskit in optie.
mm 1100x700xh850 – 29000 Kcal-h  

  -C4GF7-SP-
Gasfornuis 4 branders op gasoven GN2/1
- 4 branders 2x 3,5 kW en 2x 6 kW.
- Gasoven GN2/1 (5.2 kW), regelbaar van 160° tot 310°C.
mm 700x700xh850 – 20800 Kcal-h  

 1 679,00 EUR 

 1 075,00 EUR 

 2 189,00 EUR  1 659,00 EUR 
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  -C5FV6-
Gasfornuis 5 branders op convectie-oven GN 1/1 en elek-
trische grill
- 3 branders van 3,1 kW, 1x 2,7 kW en 1x 3,6 kW, elektrische
geventileerde oven GN 1/1 met geëmailleerde kamer.
- Binnenverlichting.
NB: geleverd met een rooster GN 1/1.
mm 900X600XH850 - 13500 kcal/h +2,6 kW - 230V/1  

  -ST40A/D-
Elektrische salamander met regelbare rooster
- Rooster 365X310 mm.
mm 600x350xh400 - 2,2 kW - 230V/1  

*

  -G65/6BP11-EC-
Gasfornuis met 6 branders op opbergkast
- 6 branders, 3x 3,6 kW en 3x 5 kW, open opbergkast onde-
raan, met een basistablet.
- Behandelde gietijzeren branders, kroonbranders in messing
(met zeer hoog rendement), thermokoppelbeveiliging.
mm 1100x650xh850 -22185 kcal/h  

  -G65/4BP7-EC-
Gasfornuis met 4 branders op opbergkast
- 4 branders, 2x 3,6 kW en 2x 5 kW.
mm 700x650xh850 - 14800 kcal/h  

 1 424,00 EUR 

 385,00 EUR 

 975,00 EUR 

 1 295,00 EUR 
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  -ES6/5PFVA-
Elektrisch kookfornuis, 5 platen op convectie-oven 4x GN 1/1
- Elektrische kookplaten (5x 2 kW) met warmtebescherming binnenin.
- Regelbaar met 6 standenschakelaar.
- Diepgetrokken top.
- Elektrische convectie-oven (3,13 kW), vermogen 4x GN1/1-65.
- Kast met deur.
- Vervaardigd in RVS, regelbare poten.
mm 990x600xh860 - 13,13kW - 400-230V/3  

  -GS6/2FT-
Gasfornuis 2 branders, top
- 2 branders, 1x 3,6 kW en 1x 3 kW, regelbaar met gaskraan.
- Branderrooster in gelast RVS, diameter 12 mm.
- Piezzo-ontsteking.
- Diepgetrokken top. Vervaardigd in RVS.
mm 330x600xh290 - 5675 kcal/h  

  -GS6/5FT-
Gasfornuis 5 branders, top
- 5 branders, 3x 3,6 kW en 2x 3 kW, regelbaar met gaskraan.
- Branderrooster in gelast RVS, diameter 12 mm.
- Piezzo-ontsteking.
- Diepgetrokken top.Vervaardigd in RVS,
mm 990x600xh290 - 14450 kcal/h  

  -GS6/5BFVA-
Gasfornuis 5 branders op convectie-oven 4x GN 1/1
- 5 branders, 3x 3,6 kW en 2x 3 kW, regelbaar met gaskraan.
- Branderrooster in gelast RVS, diameter 12 mm.
- Piezzo-ontsteking.
- Diepgetrokken top.
- Elektrische convectie-oven 3,13 kW, vermogen 4x GN 1/1-65.
- Kast met deur.
- Vervaardigd in RVS, regelbare poten.
mm 990x600xh860 - 14450 kcal/h + 3,13kW - 230V/1  

 1 415,00 EUR 

 949,00 EUR 

 437,00 EUR 

 1 599,00 EUR 
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  -ES6/BMT-
Elektrische bain-marie GN 1/1 - 150 mm, top
- Diepgetrokken kuip met weerstanden buiten de kuip voor
een eenvoudig onderhoud.
- Regelbaar van 30° tot 90°C.
- ON/OFF schakelaar.
- Afvoerkraan op de voorzijde.
- Vervaardigd in RVS.
mm 330x600xh290 - 1,5kW - 230V/1   

  -ES6/CPT-
Elektrische pastakoker GN 1/2 - 200 mm, top
- Diepgetrokken kuip GN 1/2, met weerstand in de kuip.
- Afvoerkraan op de voorzijde.
- ON/OFF schakelaar.
- Regelbaar van 30° tot 100°C.
- Veiligheidsthermostaat 130°C.
- Geleverd met 4 manden in RVS.
mm 330x600xh290 - 3Kw - 230V/1  

  -ES6/F8T-
Elektrische friteuse 8 lit., top
- Diepgetrokken kuip met koudezone.
- Weerstand in RVS.
- ON/OFF schakelaar.
- Regelbaar met thermostaat van 50° tot 190°C.
- Veiligheidsthermostaat.
- Afvoerkraan aan de voorzijde.
- Vervaardigd in RVS.
mm 330x600xh290 - 3Kw - 230V/1  

  -ES6/2PT-
Elektrisch kookfornuis 2 platen, top
- Elektrische kookplaten (2x 2 kW) met warmtebe-
scherming binnenin.
- Regelbaar met 6 standenschakelaar.
- Diepgetrokken top.
- Vervaardigd in RVS, regelbare poten.
mm 330x600xh290- 4kW - 400-230V/3  

*
*

* *

 498,00 EUR 

 359,00 EUR  622,00 EUR 

 305,00 EUR 
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  -GS6/GPLT-
Lavasteengril gas, top
- 1 bakzone, bakrooster uitneembaar (2 posities).
- Regelbaar met gaskraan, piezzo-aansteking.
- Geleverd met 5 kg lavastenen.
- Bakrooster in gezandstraald staal, afm. 312x480 mm.
- Gasverwarming, branders in RVS (4 kW).
- Vervaardigd in RVS.
mm 330x600xh290 - 3440 kacl/h   

  -NS6/B33-
Neutrale kast in RVS, 330 mm (zonder deuren)
- Regelbare poten.
- Vervaardigd in RVS.
mm330x530xh570  

  -ES6/PLT-
Elektrische vlakke bakplaat, top
- Nuttige afmetingen 320x480 mm, 15,5 dm2.
- Geleverd met een schraper.
mm330x600xh290 - 3kW- 230V/1  

  -ES6/PLDT-
Dubbele elektrische vlakke bakplaat, top
- Bakplaat in gietijzer van 10 mm, voor een hoge warmte geleiding.
- Elke helft is apart regelbaar van 50° tot 300°C..
- ON/OFF schakelaar.
- Nuttige afmetingen 650x480 mm, 31,2 dm2.
- Geleverd met 2 schrapers.
- Vervaardigd in RVS.
mm 360x600xh290 - 6Kw - 430-230V/3  

  -GS6/PLDT-
Dubbele vlakke gasbakplaat, top
- Bakplaat in gietijzer van 10 mm, voor een hoge warmte geleiding.
- Elke helft is apart regelbaar van 50° tot 300°C.
- Gasverwarming met gestabiliseerde branders (4 kW).
- Nuttige afmetingen 650x480 mm, 31,2 dm2.
- Geleverd met 2 schrapers.
- Vervaardigd in RVS.
mm 660x600xh290 - 6880 Kcal/h  

  -GS6/PLT-
Vlakke gasbakplaat, top
- Nuttige afmetingen 230x480 mm, 15,5 dm2.
- Geleverd met een schraper.
mm 330x600xh290 - 3440 kcal/h   

  -NS6/B66-
Onderkast in RVS 660 mm (zonder deuren)
- Regelbare poten.
- Vervaardigd in RVS.
mm 660x530xh570  

*

*

 558,00 EUR 

 208,00 EUR 

 278,00 EUR 

 349,00 EUR 

 538,00 EUR 

 449,00 EUR 

 743,00 EUR 
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  -KEB-G81-
Gyros grill gas
- Bakvermogen: 40 tot 55 kg, Spit h. 800 mm.
mm 580x660xh1045 - 8600 kcal/h - 230 V/1  

 • Volledig vervaardigt in R.V.S. AISI 304.
• Verwarmingszones zijn regelbaar om een beter koo-
kresultaat te bekomen.
• Verwarmingszone glijdend op 4 kogellagers aanpas-
send aan de dikte van het vlees.
• Eenvoudig plaatsen van het spit door middel van
mechanisch systeem
De basis van het spit is hermetisch, de motor is dus
beschermd voor vet en andere insijpelingen.
• Op kogellagers geplaatst , verdraagt hij dus het
gewicht van het vlees en alle stoten, is beschermd
tegen verwringing.
• Eenvoudig onderhoud: vetopvang met geperforeerde
plaat en verwijderbare opvanglade.
• Elektrische versie: verwarming door gepantserde
weerstanden in “incoloy” met warmopvangstenen,
regeling door middel van switch.
• Gas versie: hoge druk infraroodstralers, regeling
door bolkraan, veiligheidsthermokoppel.
• Geleverd met : 1 kompleet spit (disk en spil).
• Optie : inox beschermplaat (BV-K).
Dit nieuwe gamma is gepatenteerd. 

  -KEB-G61-
Gyros grill gas
- Bakvermogen: 25 tot 35 kg, Spit h. 600 mm.
mm 580x660xh870 - 6450 kcal/h - 230 V/1  

  -KEB-E80-
Gyros grill elektrisch
- Bakvermogen: 40 tot 55 kg, Spit h. 800 mm.
mm 580x660xh1045 - 6 kW - 400-230V/3  

  -KEB-E60-
Gyros grill elektrisch
- Bakvermogen: 25 tot 35 kg, spit h. 600 mm.
mm 580x660xh870 - 4,8 kW - 400-230V/3  

  -SD13/C-
Elektrisch mes RVS lemmet
- Motorkast in R.V.S. geisoleerd.
- Onafhankelijke motor, kabel 2000 mm.
- Vermogen van de motor 150 Watt, 2800
toeren/minuut.
- Lemmet van het mes Ø 80 mm, in R.V.S., regelbare
snijgrootte, geleverd met pedaalbediening.
N.B.: standaard geleverd met “messlijpkit“.
mm 285x190xh180 - 150 W - 230V/1  

 982,00 EUR 

 1 169,00 EUR 

 1 066,00 EUR 

 1 275,00 EUR 

 659,00 EUR 
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Snackers
 • Plaat (dikte 10 mm), in email voor voeding
(NF 12983-1), met een hoge warmtegeleiding,
perfect homogeen bakken zonder warmte-
verlies aan de zijkanten dankzij de « inco-
loy », met een snel temperatuurbereik, tot
300°C. 
• Zeer onderhoudsvriendelijk, dankzij de
vetopvanglade en de 100% effen oppervlakte.
• Elektrische versie: "Incoloy"-behandelde
weerstand(en), schakelaar(s) on/off , ther-
mostaat(en) 0-300°C en verklikkerlichtje(s).
• Gasversie: branders 6 à 8 buizen in ster,
regelingsventiel met lage stand, veiligheids-
thermokoppel en aansteking met elektrische
piezzo.
 

 Info:
Geëmailleerde bakplaat (EASY COOKING coated:
exclusief brevet), heel krachtig voor het snel
bereiden van alles soorten vlees, vis, hambur-
gers, worsten, ajuin, maar ook spiegeleieren,
omeletten, enz. De op deze manier behandelde
plaat, laat ook toe om zonder gevaar op de plaat
te snijden, ideaal voor gyros, kebab, shoarma.
Een gezond kookproces, 100% hygiënisch dank-
zij de perfect effen plaat (oppervlakte niet
poreus), een directe warmte-overdracht naar de
voeding, zonder gewichtsverlies en met behoud
van de organoleptische eigenschappen. 

  -FTE-60/SS-
Elektrische bakplaat, dubbel, geëmailleerd oppervlak
- Kookoppervlakte: 600x400 mm (2 zone’s).
mm 600x450xh190 - 6 kW  - 2x 230V/1  

  -FTE-40/SS-
Elektrische bakplaat, geëmailleerd oppervlak
- Kookoppervlakte: 400x400 mm.
mm 400x450xh190 - 3 kW  - 230V/1  

  -FTG-40/SS-
Gas bakplaat, geëmailleerd oppervlak
- Kookoppervlakte: 400x400 mm.
mm 400x450xh190 - Kcal-h 2750 - (3,2 kW)  

  -FTG-60/SS-
Gas bakplaat, dubbel, geëmailleerd oppervlak
- Kookoppervlakte: 600x400 mm (2 zone’s).
600x450xh190 - Kcal-h 5500 - (6,4 kW)  

 515,00 EUR 

 385,00 EUR 

 549,00 EUR 

 409,00 EUR 
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 Info: 
- Gechromeerde oppervlakte, gelijkmatige verdeling
van de warmte (“metaal chrome”, respect van de
norm ROHS) 
- Regeling met “thermostatische” gasklep, die een
maximale werktemperatuur garandeert van 300°C
(geen afbreking van de chrome, een perfecte
hygiëne, zonder intoxicatiegevaar). 

 • Effen bakplaat, in staal (15 mm), met hoge warmtegeleiding, uitgerust met een
gelaste boord rondom, garandeert een perfecte waterdichtheid en hygiëne.
• Gasverwarming: met branders in R.V.S., regeling met gasklep, elektrische piezzo-
aansteking. Elektrische verwarming :  met R.V.S. weerstanden, regeling met ther-
mostaat. Knoppen in warmtebestendig materiaal. Vetopvangbak.
• Apparaat vervaardigd volgens de geldende EC-normen. 

  -PLANCHA/2-EL-
Elektrische effen bakplaat
- Bruikbare oppervlakte 600x400 mm, 24 dm2.
- Elektrische weerstanden (2x 2 kW).
mm 640x500xh320 - 2x2 kW - 230V/1  

  -PLANCHA/2-ELCR-
Elektrische effen bakplaat, gechromeerd
  

  -PLANCHA/3-EL-
Elektrische effen bakplaat
- Bruikbare oppervlakte 800x400 mm, 32 dm2.
- Elektrische weerstanden (3x 2 kW).
mm 840x500xh320 - 2x3 kW - 2x230V/1  

  -PLANCHA/3-ELCR-
Elektrische effen bakplaat, gechromeerd
  

  -PLANCHA/3-
Effen bakplaat, gas
- Bruikbare oppervlakte 800x400 mm, 32 dm2.
- Branders in R.V.S. (3x 3 kW).
mm 840x500xh320 - Kcal-h 7740 (9 kW)  

  -PLANCHA/3CR-
Effen bakplaat, gechromeerd, gas
  

  -PLANCHA/2-
Effen bakplaat, gas
- Bruikbare oppervlakte 600x400 mm, 24 dm2.
- Branders in R.V.S. (2x 3 kW).
mm 640x500xh320 - Kcal-h 5160 (6 kW)  

  -PLANCHA/2CR-
Effen bakplaat, gechromeerd, gas
  

 475,00 EUR 

 669,00 EUR 

 589,00 EUR 

 868,00 EUR 

 489,00 EUR 

 739,00 EUR 

 649,00 EUR 

 958,00 EUR 
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  -G60/PL33T-
Vlakke braadplaat op gas -top-
- Nuttige afmetingen braadoppervlakte : 
310x500 mm, 15,5 dm2.
mm 330x530xh290 - 3450 kcal/h  

  -G60/PL66T-
Vlakke braadplaat op gas -top-
- Braadplaat in gietijzer met hoge warmtegeleiding.
- Nuttige afmetingen braadoppervlakte : 620x500 mm, 31 dm2.
- Gasverwarming door middel van branders met gestabiliseerde vlam
(2x 4 kW) (onafhankelijk).
- Frame in R.V.S.
mm 660x530xh290 - 6900 kcal/h  

  -E60/PL66T-
Vlakke elektrische plaat -top-
- Kookplaat in gietijzer met hoge warmtegeleider.
- Nuttige afmetingen: 650x480mm, 31 dm2.
- Verwarming door gepantserde weerstanden in R.V.S., temperatuurregelaar
van 50 tot 300°C.
- R.V.S. onderstel.
mm 660x530xh290 - 2x3 kW - 400-230V/3  

  -E60/PL33T-
Vlakke elektrische plaat -top-
- Nuttige afmetingen: 325x480 mm, 15,5 dm2.
mm 330x530xh290 - 3 kW - 230V/1  

  -G60/GPL66T-
Kookrooster “in lavasteen”
- 2 onafhankelijke bakzones, verstelbare kookrooster (2
standen).
- Kookrooster (afm. 2x 300x500 mm).
- Gasverwarming door middel van RVS branders (2x 4
kW).
- Frame in RVS.
mm 660x530xh290 - 6900 kcal/h  

  -G60/GPL33T-
Kookrooster “in lavasteen”
- Kookrooster (afm. 300x500 mm).
mm 330x530xh290 - 3450 kcal/h  

 337,00 EUR  632,00 EUR 

 439,00 EUR 

 269,00 EUR 

 804,00 EUR 

 437,00 EUR 
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  -TM-10H-
Toaster met lopende band 
- 6 sneetjes brood per minuut 
- Regelbare snelheid 
- Selectieknop (4 functies) 
- Opening van 264xh89 mm. 
- Afneembare voor- en achterrack 
- Permanente smering van motor 
- Zigzaggende verwarmingselementen 
- Afruimplaat en afneembaar kruimelbakje voor
een vlotte reiniging 
mm 368x416x387mm - 1,94 kW - 230V/1  

  -MD22/R-
Toaster-salamander elektrisch “quartz”, 2 verdiepingen
mm 610x335xh460 - 4,8 kW - 230 V/1  

 • Onderstel in R.V.S., regelbare poten.

• Universeel bruikbaar als toaster, grill en kleine salamander.
• Gebruiksoppervlakte 500X285 mm.
• Verwarming door infrarode quartz buizen, buis selektor, timer van 0 tot 15 min en
switch voor doorlopend verbruik.
• Veiligheid door beschermrooster voor de infrarode quartz buizen, afneembaar
(exclusief brevet).
• Eenvoudig onderhoud door een afneembaar opvangbakje.

• Geleverd met rooster, afneembaar handvat. 

  -MS12/R-
Toaster-salamander elektrisch met quartz
mm 610x335xh315 - 3,2 kW - 230 V/1  

  -M6-TOSTI/B-
Toaster 6 tangen, quartz
- Verwarming door quartz-weerstanden.
- Beschermingsroosters in quartz. 
- Geleverd met 6 tangen.
- Timer van 0 tot 15 minuten.
- Bakje onderaan uitneembaar.
mm 485x255xh370 - 2,7 kW - 230 V/1  

  -M3-TOSTI/B-
Toaster 3 tangen, quartz
mm 485x255xh240 - 1,8 kW - 230 V/1  

 539,00 EUR 

 439,00 EUR 

 208,00 EUR 

 148,00 EUR 

 899,00 EUR 
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  -TA/540-
Automatische toaster 540 toasten/uur
- Productie 300 à 540 toasten/uur, zonder voorverwarming.- 2
warmte elementen, elk met 4 quartz buizen.
- Selectie van warmte elementen, snelheid transportband.
- Uitgang vooraan: kruimelbrood, brioche, stokbrood,...
- Uitgang achteraan: stokbrood, broodsneden, (D. 300 mm),
wafels, boterham, belegde broodjes, fijn gebak, kleine pizza’s,
quiches,…
- Opening afm. 264xh89 mm.
- Motor met automatische smering.
mm 450x530xh345 - 2,3 kW - 230V/1  

  -CSX/5R-
Worstenbrader elektrisch 5 rollen
mm 545x320xh240 - 0,6 kW - 230V/1  

 Worstenbrader met rollen.
• Frame in R.V.S.
• Tot 16 worsten voorgebakken, d.w.z. 90 hot-dogs/uur. Homogeen bakresultaat en zon-
der vet.
• Elektrische verwarming door gepantsterde weerstanden 125 W in de chroomrollen
ingebouwd (verwarmingsbreedte 430 mm), energieregulator van 0 tot 300°C.
• Motor hoog rendement : speciaal “asynchronisch“ met snelheidsbeperker.
• Onderhoud : opvangbak onderaan voor opvangen van vleessappen. 

  -STAR-HD/R-
Worstenverwarmer 3 elektrische staafjes
- Pyrex glaskom voor +/- 40 worsten, 2 compartimenten, rus-
tend op een waterbak, deksel in R.V.S.
- 3 warmstaafjes voor broodjes.
- Energieregelaar.
- 2 warmtewerende handvaten. 
mm 440x300xh400 - 0,65 kW - 230 V/1  

*

*

*
 834,00 EUR 

 347,00 EUR 

 529,00 EUR 
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Grill Stone Line

Grill Panini BESTTH
E

Price

BESTTH
E

Choice  • Steun lavasteengrill in R.V.S. 316 zware constructie.
• Verwarming door branders met (beschermde) gestabiliseerde vlam.
• Opvanglade vooraan. 

  -PLX80-
Gas lavasteengrill - bakrooster in “O” -top-
- Bruikbare oppervlakte bakrooster 685x470 mm, in de hoogte regelbaar.
mm 800x700xh400 - 12000 kcal  

  -PLX47-
Gas lavasteengrill - bakrooster in “O” -top-
- Bruikbare oppervlakte bakrooster 350x470 mm, in de hoogte regelbaar.
mm 470x700xh400 - 7800 kcal  

  -GR-PANOS-
Geribde elektrische panini grill “MEDIUM”
- Gietijzeren plaat, nuttige afmetingen 365x255 mm.
mm 435x430xh240 - 3 kW - 230 V/1  

 • Stabiliseringssysteem van de bovenste plaat,
wat toelaat altijd in een horizontale positie te blijven.

• Thermostatische temperatuurregeling tot 250°C. 

  -GR82-
Dubbel geribde elektrische paninigril
- Gietijzeren plaat, nuttige afmetingen 550x255 mm.
mm 620x435xh240 - 3,6 kW - 230 V/1  

  -GR42-
Geribde elektrische paninigril
- Gietijzeren plaat, nuttige afmetingen 225x255 mm.
mm330x435xh240 - 1,8 kW - 230 V/1  

*

*

*

 1 869,00 EUR 

 1 279,00 EUR 

 338,00 EUR 

 503,00 EUR 
 299,00 EUR 
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*

 Info: 
Er is niets beter dan de contact-grillen van DIAMOND, met zijn geëmailleerde platen
(EASY COOKING coated: exclusief brevet), ze zorgen voor een snelle baktijd, perfect
homogeen en 100% hygiënisch (oppervlakte niet poreus), ideaal voor steaks, ham-
burgers, sandwiches, zonder gewichtsverlies en met behoud van alle “organolepti-
sche” eigenschappen.  De reeks met effen onderplaat (bovenste geribt) laat ook toe
om omeletten, spiegeleieren, galetten, zweedse broodjes, blinis, wraps,enz. te berei-
den. 

  -BIG FOOD/SS-
Contact-grill “HOOG RENDEMENT”, geëmailleerde platen
- Speciaal ontworpen voor de fast-foods en alle anderen met een heel
groot debiet.
- Onderplaat uitgerust met een aparte selector.
mm 410x620xh340 - 3,6 kW  - 230V/1  

 • Plaat in voedingsemail (NF 12983-1), met een hoge warmtegeleiding;
• Zeer onderhoudsvriendelijk, dankzij de vetopvanglade, de 100% effen oppervlakte en
de standaard bijgeleverde schraper.
• Onderste plaat effen, bovenste geribt , in evenwicht door een regelbare drukveer, en
uitgerust met een warmtebestendig handvat. 
• Verwarming door gepantserde weerstanden in R.V.S. “incoloy”-behandeld, regelbaar
per thermostaat(-en) van 0 tot 300°C, schakelaar on/off en verklikkerlichtje. 

  -CONTACT DG2/SS-
Contact-grill DUBBEL, geëmailleerde platen
- Dubbel model om alle soorten bereidingen af te wisselen.
mm 600x385xh220 - 4 kW  - 2x 230V/1  

  -CONTACT SM1/SS-
Contact-grill MEDIUM, geëmailleerde platen
- Model speciaal ontworpen om panini’s te bereiden.
mm 430x385xh220 - 3 kW - 230V/1  

*

*

 635,00 EUR 

 605,00 EUR 

 459,00 EUR 
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Price

  -F8+8V/X-
Elektrische friteuse tafelmodel 2x 8 liters + kraan
mm 560x450xh320 - 2 x 3,5 kW- 2x 230V/1  

  -F8V/X-
Elektrische friteuse tafelmodel 8 liters + kraan
- Afm. mand 209x235xh125 mm.
- Bruikbare kuipcapaciteit (+/- 7 lit.).
mm 290x450xh320 - 3,5 kW - 230V/1  

  -F8+8/X-
Elektrische friteuse tafelmodel 2x 8 liters
mm 560x410xh290 - 2 x 3,5 kW - 2x 230V/1  

  -F8/X-
Elektrische friteuse tafelmodel 8 liters
- Afm. mand 209x235xh125 mm.
- Bruikbare kuipcapaciteit (+/- 7 lit.).
mm 290x410xh290 - 3,5 kW - 230V/1  

  -F4/X-
Elektrische friteuse tafelmodel 4 liters
- Afm. mand. 125x235xh125 mm.
- Bruikbare kuipcapaciteit (+/- 3,5 lit.).
mm 210x410xh290 - 3 kW - 230V/1  

 • Vervaardigd in R.V.S., met 2 warmtebestendige handvaten op de
zijkant. 
• Mand in gechromeerd staal (zeer robuust "verstevigd"), met
warmtebestendig handvat.
• Kuip in R.V.S. AISI 304, met deksel.
• Verwarming met gepantserde "behandelde" weerstanden, onder-
gedompeld in de kuip.
• Koude zone: geen carbonisatie van voedingsresten, noch smaako-
verdracht.
• Thermostaat van 0° tot 180°C, evenals een veiligheidsthermostaat,
capillaire van de voelers uitgerust met een bescherming. 
• Eenvoudig onderhoud: bedieningspaneel uitneembaar (uitgerust
met een micro-schakelaar), alle elementen demonteerbaar en vaat-
wasbestendig. 
 

*

*

*

*

*
 357,00 EUR 

 215,00 EUR 

 267,00 EUR 

 143,00 EUR 

 109,00 EUR 
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Fryers Line

  -MGV45/F-
Grill- Panini-medium- vitrokeramisch
- Bovenste plaat geribd, onderste vlak in vitrokeramiek
- Eenvoudig onderhoud, nuttige oppervlakte 360X270 mm.
- Frontaal opvangbakje.
- Voorzien van evenwichtige veren in het bovendeel.
- Thermostatische regeling tot 300°C (van 20 tot 200°C in 4 min, van 20 tot
300°C in 6 min), gering energie verbruik.
- Onderbouw in R.V.S. AISI 304.
mm 480x510xh230 - 2,5 kW - 230V/1  

 • Ledegingskraan vooraan, uitgerust met een veiligheid. 
• Verwarming met gepantserde "behandelde" weerstanden, ondergedompeld in de
kuip.
• Koude zone: geen carbonisatie van voedingsresten, noch smaakoverdracht.
• Schakelaar on/off en thermostaat van 0° tot 180°C, evenals een veiligheidsthermos-
taat, capillaire van de voelers uitgerust met een bescherming. 
• Eenvoudig onderhoud: bedieningspaneel uitneembaar (uitgerust met een micro-scha-
kelaar), 

  -F10+10TR/X-
Elektrische friteuse tafelmodel + kraan, 2x 10 liters
- Afm. mand 209x235xh125 mm.
- Bruikbare kuipcapaciteit (+/- 8,5 lit.).
mm 560x450xh375  - 9 kW - 2x 400-230V/3  

  -F10TR/X-
Elektrische friteuse tafelmodel + kraan, 10 liters
- Afm. mand 209x235xh125 mm.
- Bruikbare kuipcapaciteit (+/- 8,5 lit.).
mm 290x450xh375  - 4,5 kW - 400-230V/3  

  -LGV62/F-
Grill-panini groot model - vitrokeramisch 
- Nuttige oppervlakte 558X270 mm.
mm 680x505xh230 - 3 kW - 230V/1  

  -F30E/D-
Elektrische friteuse, kuip van 30 liter
- Temperatuurregelaar van 50 tot 190°C.
- Geleverd met een mand 585X445Xh80 mm met 2 warmtewerende
handvaten.
mm 670x650xh370 - 15 kW - 400-230V/3  

  -F16E/D-
Elektrische lfriteuse, kuip van 16 liter
- Ideaal voor smoutebollen, chips, donuts, enz.
- Kuip in R.V.S. AISI 304 met koude zone en aftapkraan, bodemrooster.
- Olie inhoud minimum 14 liter en maximum 16 liter.
- Temperatuurregelaar van 50 tot 190°C.
- Geleverd met een mand 475X245Xh80 mm,  2 warmtewerende handvaten.
- Onderstel in R.V.S. voorzien van 2 warmtewerenden handvaten.
mm 540x450xh370 - 9 kW - 400-230V/3  

*

*

*

*

*

*

 739,00 EUR 

 917,00 EUR 

 607,00 EUR 

 309,00 EUR 

 599,00 EUR 

 468,00 EUR 
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 • Vervaardigd in R.V.S.. 
• Kuip in R.V.S. AISI 304, diepgetrokken GN 1/1.
• Verwarming met gepantserde weerstanden in R.V.S., geplaatst onder de kuip. 
• Schakelaar On-Off en thermostaat van 0° tot 90°C, evenals een veiligheidsthermostaat.
 

  -BM1/X-
Elektrische bain-marie tafelmodel, GN 1/1 - 150 mm
mm 330x530xh240  - 1,5 kW - 230V/1  

  -BMZR/X-
Elektrische bain-marie tafelmodel + kraan, GN 1/1 - 150 mm
- Met lediginskraan vooraan.
mm 330x530xh240  - 1,5 kW - 230V/1  

  -BMG-1/1-
Gas bain-marie, tafelmodel GN 1/1-150 mm
- Diepgetrokken kuip GN 1/1 in R.V.S. AISI 304, uitneembare kuip.
- Gasverwarming met branders in R.V.S.,geplaatst onder de kuip.
- Regeling met gasklep, aansteking met elektrische piezzo.
NB: geleverd zonder GN-bakken!
mm 365x575xh305 - Kcal-h 1550 (1,8 kW)  

  -SRH-
Zijdelingse steunen voor warmhoudbrug
  

  -RHD11-
Infrarood warmhoudbrug 1067 mm
mm 1067x150xh64 - 950 W - 230V/1  

  -RHD8-
Infrarood warmhoudbrug 762 mm
- Gelijkmatige verdeling van de warmte, geen “koude” punt.
- Structuur in geanodiseerd aluminium.
- Verwarmelement met metalen omhulsel.
- Schakelaar links (aan de bedieningszijde).
- Elektrisch snoer (152 mm) rechts.
mm 762x150xh64 - 660 W - 230V/1  

  -RHD14-
Infrarood warmhoudbrug 1372 mm
mm 1372x150xh64 - 1250 W - 230V/1  

*

*

*

 309,00 EUR 

 283,00 EUR 

 97,00 EUR 

 255,00 EUR 

 225,00 EUR 

 144,00 EUR 

 179,00 EUR 
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  -PLAQ/1E-
Elektrisch fornuis met 1 plaat -top-
- Kookplaat van 2 kW met een diameter van 220 mm.
370x440xh170 – 2 kW – 230V/1  

  -PLAQ/2E-
Elektrisch fornuis met 2 platen -top-
- 2 onafhankelijke kookplaten van 2 kW met een diameter van
220 mm.
- Regeling d.m.v. 6 standenschakelaar.  Frame in R.V.S.
760x440xh170 – 4 kW – 400V/3  

*
  -BRET/1G-HR-
Pannekoekenbakplaat gas, 1 plaat van 400 mm
Ø 400xh160 mm - 3100 kcal-h  

  -BRET/1E-HR-
Pannekoekenbakplaat elektrisch, 1 plaat van 400 mm
Ø 400xh160 mm - 3,6 kW - 230 V/1  

 • Onderstel in R.V.S.
• Plaat in gelakt gietijzer, bezorgd een uniform
bakresultaat, met een minimum aan vet, hygie-
nisch 100 % gegarandeerd, zonder enige verbran-
ding van de plaat.
• Het dubbel kookplaatmodel is voorzien van een
warmtehouderlade.
• Elektrische versie : verwarming door spiraal-
weerstanden, gepantserd, in R.V.S. en incoloy
bewerkt.
• Thermostaatregulatie van 0 tot 320°C
• Gas versie: stervormige brander, bolklep rege-
ling met lage positie. Veiligheidsthermokoppel.
• Geleverd met houtschraper. 

 243,00 EUR 

 403,00 EUR 

 328,00 EUR 

 299,00 EUR 
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Induction Cooking

 Het principe van inductie : een kleine technische uitleg ! 
De warmte wordt verwekt door een magnetisch veld onmiddellijk in de pot, dit veld wordt
elektronisch gecreëerd, er is geen verwarmingselement, waardoor het zich een grote veili-
gheid toe eigent.  Het bakken gebeurd praktisch zonder warmteverlies, het is de meest
economische technologie, het wegnemen van de pot is voldoende om het verder bakken
stop te zetten. 
Drie fysische verschijnselen die elkaar opvolgen:
• De overdracht van de energie van de inducteur naar de pot langs elektromagnetische
weg 
• Het veranderen van elektrische energie in warmte in de pot door het Joule-effect
• Het doorgeven van de warmte van de pot aan de voeding warmtegeleiding
Het is een propere en ecologische technologie die veruit de krachtigste en efficiëntste is.  

 • Zwarte vitrokeramische plaat, hoge temperatuur, 100% waterdicht.
• Omhulsel in R.V.S. AISI 304.
• Bedieningen met glazen klavier, met tactiele toetsen (detecteerd de aanwezigheid
van de vinger), met digitale display, bestaande uit: schakelaar On/Off, krachtrege-
laar 10 posities, minuterie van 0 tot 99 minuten.
• Wasbare filter, standaard geleverd (behalve IND-25/DI).

  -IND-25/DI-
Inductieplaat 2500 Watt, tactiele toetsen
- Plaat van 4 mm, bruikbare oppervlakte 280X280 mm.
- Inducteur van 180 mm.
- Regelbaar van 100 tot 2500 Watt.
mm 280x360xh72 - 2,5 kW - 230V/1  

*

*

*

*

  -WOKI-35/DI-
Inductieplaat “Wok” 3500 Watt, tactiele toetsen
- Wok in vitrokeramiek, dikte 6 mm.
- Inducteur van 280 mm, met afkoelingsventilator(s).
- Regelbaar van 50 tot 3500 Watt.
mm 390x430xh160 - 3,5 kW - 230V/1  

  -PSW/D-
Speciale pan voor inductie
- Pan voor “Wok” (6 liters) voor inductie. Ø 360  

  -IND-30/DI-
Inductieplaat 3000 Watt, tactiele toetsen
- Plaat van 4 mm, bruikbare oppervlakte 390X370 mm.
- Inducteur van 220 mm, met afkoelingsventilator(s).
- Regelbaar van 100 tot 3000 Watt.
mm 390x450xh72 - 3,0 kW - 230V/1  

  -IND-35/DI-
Inductieplaat 3500 Watt, tactiele toetsen
- Regelbaar van 100 tot 3500 Watt.
mm 390x450xh72 - 3,5 kW - 230V/1  

 448,00 EUR 

 1 539,00 EUR 

 1 099,00 EUR 

 108,00 EUR 

 1 924,00 EUR 
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*

*   -SR-UH36N-
Rijstkoker, 3,6 liters
- Capaciteit  3,6 liters, 20 porties.
- Bewaarfunctie tot 12 uren.
mm 430x385xh350 - 1,4 kW - 230V/1  

  -SR-42GHXN-
Rijstkoker, 4,2 liters
- Capaciteit 4,2 liters, 23 porties.
- Bewaarfunctie tot 5 uren.
mm 430x360xh300 - 1,4 kW - 230V/1  

 Info:
Snel en praktisch, uitstekende resultaten in weinig tijd en op het einde van het
kookproces kan de rijst in de koker blijven gedurende meerdere uren in de stand
“bewaren”.
- Ideaal voor warme buffetten, pubs, self-service’s, kantines, restaurants en take-
away… 

 Rijstkoker PANASONIC
• De binnenkuip in antikleefmateriaal en uitneembaar voor een eenvoudige
reiniging, gemakkelijk openingsdeksel.
• Eenvoudig te gebruiken dankzij zijn morfologie. 

  -CHINA/5L-
Aziatische wok, 5 branders met watergordijn
- Branders type wok 3x Ø 290 mm 16,41 kW en 2x Ø 230 mm 8,99 kW.
- Uitgediept kookblad, opvangbakken onderaan. 
- Laterale afvoer, schenkbak met verwijderbare filter, voorzien van een deksel
en een afvoergat. 
- 1 bedieningsklep per brander, gasverbinding 4/4”.
- Watergordijn voor het afkoelen van de top, inclusief een kraan en een opber-
grekje.
mm 1790x900xh780/1300  56245 kcal-h / 65,41 kW   

  -WGX2-8/T-
WOK gasvuu, ,tafelmodel, 2 vuren (2x 15 kW)
- Branders in gietijzer, deksel in R.V.S., diam.180 mm (15 kW),
gemakkelijk uit elkaar te halen, zonder gereedschap, gemakkelijk 
te onderhouden.
- Regeling door gasventielen, met waakvlam en veiligheidsther-
mostaat.
- Elke brander is voorzien van een recuperatieplaat.
- De kroon van de WOK, is afneembaar, in R.V.S.
mm 800x600xh275/325 - 25800 kcal / 30 kW   

  -WGX1-4/T-
WOK gasvuur, tafelmodel, 1 vuur (15 kW)
mm 400x600xh280/325 - 12900 kcal / 15 kW   

 495,00 EUR 

 219,00 EUR 

 5 099,00 EUR 

 1 439,00 EUR 

 859,00 EUR 
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NB: Andere versies op aanvraag

  -RVG/3-
Kippenspit gas, 3 spitten
mm 1000x440xh910 - 14910 kcal/h + 90w - 230V/1  

  -RVE/3C-
Vitroceramisch kippenspit, 3 spitten
mm 1000x440xh910 - 7,5kW - 400-230V/3  

  -RVE/2C-
Vitroceramisch kippenspit, 2 spitten
mm 1000x440xh730 - 5kW - 400-230V/3  

  -RVG/2-
Kippenspit gas, 2 spitten
NB: andere versies op aanvraag.
mm 1000x440xh730 - 9940 kcal/h + 90w - 230V/1  

 - Uitvoering in RVS AISI 304, vanaf het model met 6 spitten geleverd op wielen, waarvan 2 met rem.
- Vermogen 5 kippen per spit, alle spitten zijn standaard geleverd met 2 haken aan de uiteinden en 2 tussenin.
- Gasverwarming door ceramische stralers, 1 warmtebron per spit, onafhankelijke regeling van elk spit, uitge-
rust met veiligheidsthermokoppel, demonteerbare warmtedeflectors, vereenvoudigd onderhoud.
- “Vitroceramische” elektrische verwarming, 1 warmtebron per spit, onafhankelijke regeling van elk spit, snel
bakken en vereenvoudigd onderhoud.
- Al onze modellen zijn uitgerust langs de voorkant met veiligheidsglas, met magneetsluiting, rechtse ruit
“gebogen”, panoramisch zicht, warmtebestendige handgrepen.
- Dubbele verlichting met halogeenlampen.
- “Diepgetrokken” opvangbak voor de vetten, uitneembaar.  

 1 545,00 EUR 

 1 879,00 EUR 

 1 969,00 EUR 

 1 465,00 EUR 
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NB: Andere versies op aanvraag

  -RAP-B-
Onderkast, gasflesopberging
mm 1000x440xh780  

  -RBF-R-
Gesloten spit, konijn, ribbetjes, …
  

  -RBP-S-
Bijkomende kippenspit, met pinnen
  

  -RVE/6C-
Vitroceramisch kippenspit, 6 spitten
mm 1000x440xh1860 - 15kW - 400-230V/3  

  -RVG/6-
Kippenspit gas, 6 spitten
mm 1000x440xh1860 - 29820 kcal/h + 90w - 230V/1  

  -RVG/4-
Kippenspit gas, 4 spitten
NB: andere versies op aanvraag.
mm 1000x440xh1090 - 19880 kcal/h + 90w - 230V/1  

  -RVE/4C-
Vitroceramisch kippenspit, 4 spitten
mm 1000x440xh1090 - 10kW - 400-230V/3  

  -RPD-
Snijplank
mm 1000x440xh210  

 229,00 EUR 

 519,00 EUR 

 89,00 EUR 

 319,00 EUR 

 3 109,00 EUR 

 2 965,00 EUR 

 2 355,00 EUR 

 2 239,00 EUR 
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  -PB/ROT-
Optie : kit van korven voor croissanterie.
  

  -ROTISKY-
Elektrisch kippenspit
- Geïsoleerde gebogen ruit.
- Waterbak onderaan voor het opvangen van het vocht, het onderdrukken van
rookvorming en tegen het uitdrogen van het voedsel.
- Roterend systeem werkend met 4 korven.
- Thermostaat regelbaar tot 300°C. Binnenverlichting.
mm 940x590xh790 - 5,4 kW - 400-230V/3  

  -ET10-RB-
Warmkast voor kippengril
- Geventileerde warmte, voor het warm houden van al gebakken gevogelte. Wordt geleverd met 10
roosters.
- 4 kanten met glas, 2 deuren in “securit” glas aan de voorkant, met 2 warmtebestendige handvaten.
- Binnenste stukken zijn afneembaar, makkelijk te onderhouden - regeling per thermostaat 95°C,
analoge thermometer en eveneens een timer.
- Verlichte binnenkant.
- Raamwerk op wielen, met 2 remmen.
mm 850x650xh1005 - 1,5 kW - 230V/3  

  -RPB-5C-
Kippengril met korven, 25 kippen
- Versie met 5 draaiende korven, elk voor 5 stukken gevogelte,...
- 4 glazen kanten, 2 deuren in “securit” glas op de voorkant, met 2 warmtebestendige handvaten.
- Verwarming onderaan door gepantserde weerstanden, verwarming lager door gepantserde
weerstandenvenkant door infrarood tubes.
- Regeling per thermostaat, uitgerust met een analoge thermometer en eveneens van een timer.
- Verlicht door halogeen lampen. Makkelijk te onderhouden, alle bijhorende stukken zoals kor-
ven,... zijn afneembaar. Opvangbak voor sappen van het vlees.
mm 850x700xh940 - 8,5 kW - 400-230V/3  

 243,00 EUR 

 2 399,00 EUR 

 3 169,00 EUR 

 1 739,00 EUR 
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Super Jumbo Line
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-10° -24°

GN 2/1 

FREEZER

BESTTH
E

Price

Side by side

  -CBP1/1-KIT12-
- Kit van 12 bakken voor N600 en N600X.  

  -PV600X-
Koelkast GN 2/1, geventileerd, 600 liters, R.V.S.
- 4 roosters GN 2/1 (662x525 mm), regelbaar.
mm 775x695xh1895 - 0,19 kW - 230V/1  

 • Vervaardigd in R.V.S. AISI 430 binnen- en buiten-
kant (of in wit). Binnenkant in voorgevormde kunsts-
tof, conform aan de voedingsnormen.
• Omkeerbare deur met mechanische sluiting, sleu-
telslot standaard.
• Voorzijde plint, gerealiseerd in R.V.S. AISI 304.
• Elektronische thermostaat.
• Hermetische unit +32°C, geventileerde condensa-
tor. Koelmiddel  R134A.
• Aan de achterzijde wielen en aan de voorzijde
regelbare draaipootjes.
Temp. 0° +8°C: verdamper type  "Roll bond", geven-
tileerd.  Automatische ontdooing.
Temp. -10° +24°C: statische verdamper "verdam-
pingsroosters".  Handmatige ontdooing. 

  -PV600-
Koelkast GN 2/1, geventileerd, 600 liters, wit.
- 4 roosters GN 2/1 (662x525 mm), regelbaar.
mm 775x695xh1895 - 0,19 kW - 230V/1  

  -N600X-
Statische diepvrieskast, 600 liters, R.V.S.
- 7 verdampingsroosters (voor GN-bakken GN 1/1 ou GN 2/1.
mm 775x695xh1895 - 0,35 kW - 230V/1  

  -N600-
Statische diepvrieskast, 600 liters, wit
- 7 verdampingsroosters (voor GN-bakken GN 1/1 ou GN 2/1.
mm 775x695xh1895 - 0,35 kW - 230V/1  

 132,00 EUR 

 1 074,00 EUR 

 919,00 EUR 

 1 147,00 EUR 

 1 025,00 EUR 
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0° +8°

0° +8°

0° +10°

- 10° - 24°

- 10° - 24°

FREEZER

FREEZER

Side by side

Side by side

Stackable

  -TOP200/T-
Koelvitrine tafelmodel 150 liters.
- 3 regelbare roosters (405x370 mm).
- Binnenverlichting.
- Geventileerde verdamper.
- Automatische ontdooiing.
- Hermetische unit. Koelmiddel R134A.
- Glazen deur, deurslot met sleutel standaard inbegrepen.
mm 506x565xh850 - 0,08 kW - 230V/1  

  -PV200X-
Koelkast geventileerd, 150 liters, R.V.S.
- 3 roosters (503x414 mm), regelbaar.
mm 600x585xh845 - 0,12 kW - 230V/1  

  -N400X-
Statische diepvrieskast, 400 liters. R.V.S.
- 7 verdampingsroosters.
mm 600x585xh1855 - 0,21 kW - 230V/1  

 • Vervaardigd in R.V.S. AISI 430 binnen- en buiten-
kant (of in wit). Binnenkant in voorgevormde kunsts-
tof, conform aan de voedingsnormen.
• Omkeerbare deur met mechanische sluiting, sleu-
telslot standaard.
• Voorzijde plint, gerealiseerd in R.V.S. AISI 304.
• Elektronische thermostaat.
• Hermetische unit +32°C, geventileerde condensator.
• Koelmiddel  R134A.
• Aan de achterzijde wielen en aan de voorzijde
regelbare draaipootjes.
Temp. 0° +8°C: verdamper type  "Roll bond", geventi-
leerd.
• Automatische ontdooing.
Temp. -10° +24°C: statische verdamper "verdam-
pingsroosters".
• Handmatige ontdooing. 

  -PV400X-
Koelkast geventileerd, 400 liters, R.V.S.
- 4 roosters (503x414 mm), regelbaar.
mm 600x585xh1855 - 0,19 kW - 230V/1  

  -N200X-
Statische diepvrieskast, 150 liters. R.V.S.
- 3 verdampingsroosters.
mm 600x585xh845 - 0,14 kW - 230V/1  

 379,00 EUR 

 543,00 EUR 

 619,00 EUR 

 925,00 EUR 

 825,00 EUR 
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MiniCold

C1.8A/N 1160x1160 AP50-PED/A

C2.6B/N 1460x1160 AP50-PED/A

C3.1B/N 1760x1160 AP50-PED/A

C3.7B/N 2060x1160 AP50-PED/A

C4.0B/N 1760x1460 AP50-PED/A

C4.8B/N 2060x1460 AP50-PED/A

C5.0A/N 1760x1760 AP50-PED/A

C5.9B/N 2060x1760 AP75-PED/A

C6.7B/N 2360x1760 AP75-PED/A

AN120-PED

AN120-PED

AN120-PED

AN120-PED

AN170-PED/A

AN170-PED/A

AN201-PED/A

AN201-PED/A

AN201-PED/A

R404A

-5° +5°

80 mm

-18° -22°

R404A

+

Mod. Dim ext. Mod. Total Mod. Total

h. ext. 2000 mm

BESTTH
E

Choice

 Professionele cellen
• Dikte van de wanden, bodem en plafond = 80 mm.
• Afgeronde binnenhoeken uit één geheel.
• Bodem in R.V.S. AISI 304 antislip.
• Omkeerbare deur, nuttige doorgang 630x1800 uitgerust
met een deurweerstand.
• Scharnieren met automatische sluiting onder 90°, deurs-
luiting met sleutel.
• Overdrukventiel.
• Uitwendige plint R.V.S. 

Keuze van de groep gebaseerd op een inwendige tempera-
tuur van -0°C en omgevingstemperatuur van 32°C.

Keuze van de groep gebaseerd op een inwendige tempera-
tuur van -20°C en omgevingstemperatuur van 32°C.

 3 032,00 EUR 

 3 133,00 EUR 

 3 289,00 EUR 

 3 416,00 EUR 

 3 556,00 EUR 

 3 767,00 EUR 

 3 726,00 EUR 

 4 024,00 EUR 

 4 272,00 EUR 

 3 153,00 EUR 

 3 423,00 EUR 

 3 579,00 EUR 

 3 706,00 EUR 

 3 998,00 EUR 

 4 209,00 EUR 

 4 298,00 EUR 

 4 475,00 EUR 

 4 723,00 EUR 
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SP50-PED 1/2 17,7 4

SP75-PED 3/4 14,1 8,2

SP122-PED 1,2 19,3 19,2

SN120-PED 1,2 3,9 2,6

SN170-PED 1,7 4,7 3,5

SN201-PED 2 7 4,8

AP50-PED/A 1/2 17,7 4

AP75-PED/A 3/4 14,1 8,2

AP122-PED/A 1,2 19,3 14,2

AN120-PED 1,2 3,9 2,6

AN170-PED/A 1,7 4,7 3,5

AN201-PED/A 2 7 4,8

HP50-PED 1/2 8,7 5,5

HP75-PED 3/4 12,7 7,5

HP122-PED 1,2 23,8 14,9

HN120-PED 1,2 6,2 4,5

HN170-PED 1,7 7,4 5,5

HN201-PED 2 9,1 6,4

-5° +5°

-18° -22°

-5° +5°

-18° -22°

-5° +5°

-18° -22°

Mod. HP
T°32°
V (M3)

T°43°
V (M3)

Total

Mod. HP
T°32°
V (M3)

T°43°
V (M3)

Total

Mod. HP
T°32°
V (M3)

T°43°
V (M3)

Total

230V/1

230V/1

230V/1

AP/AN
 Koelgroep “geschrankt“
- Elektronische thermostatische tempe-
ratuurcontrole.
- Getropicaliseerde hermetische unit
(omgevings-t° +43°C), geventileerde
verdamper.
- Verlichting inbegrepen.
- Automatische gasontdooiing met
weerstand.
(AN) Aansluitkabel voor deurweers-
tand.
 

SP/SN
 “Plafond“ koelgroep
- Elektronische controle d.m.v. microprocessor met digitale aflezing.
- Getropicaliseerde hermetische unit (omgevings-t° +43°C), geventileerde
verdamper. Verlichting. 
- Kabel voor aansluiting van de deurschakelaar.
- Afzonderlijk bedieningspaneel: geleverd en aangesloten op de unit 
d.m.v. een kabel van 2,5 meter.
- Automatische gasontdooiing.
(SN) Aansluitkabel voor deurweerstand. 
 

HP/HN
 Koelgroep “split“
- Elektronische microprocessor voor digitale controle.
- Voorziening aangebracht voor de aansluiting van de koelcelverlichting.
- Kabel voor aansluiting van de deurschakelaar.
- Afzonderlijk bedieningspaneel reeds aangesloten met kabel van 5 m.
- Getropicaliseerde hermetische unit (omgevings-t° +43°C), geventileerde ver-
damper.
- Automatische ontdooiing met weerstand.
- De leidingen en de meegeleverde kabels voor de aansluiting van de condensor
naar de verdamper zijn 5 meter lang.
- De leidingen zijn reeds voorgeladen en voorzien van snelkoppelingen om de
aansluitingen te vereenvoudigen.
(HN) Aansluitkabel voor deurweerstand. 

Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -0°C

Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -20°C.

Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -0°C

Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -20°C.

Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -0°C

Berekeningen gebaseerd op een inwendige temperatuur van -20°C.

 1 337,00 EUR 

 1 458,00 EUR 

 1 879,00 EUR 

 1 627,00 EUR 

 1 779,00 EUR 

 1 909,00 EUR 

 1 839,00 EUR 

 1 969,00 EUR 

 2 603,00 EUR 

 2 309,00 EUR 

 2 494,00 EUR 

 2 857,00 EUR 

 2 129,00 EUR 

 2 237,00 EUR 

 2 995,00 EUR 

 2 435,00 EUR 

 2 632,00 EUR 

 3 086,00 EUR 
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Bistro Line

  -MXP-45A-
Holle ijsblokjesmachine 37 kg, met voorraad.
- Produktie 37 kg per 24 uur, vermogen voorraad 18 kg.
mm 405x510xh870+80 - 355W - 230V/1  

  -MXP-65A-
Holle ijsblokjesmachine 55 kg met reserve
- Productie 55 kg per 24 uur, voorraad vermogen 30 kg.
mm 595x555xh995+80 - 425W - 230V/1  

 Holle ijsblokjesmachine, staafsysteem
- Aangeraden bij moeilijke werkomstandigheden.
- Bijzonder aangepast om te werken met water met veel kalk of van slechte kwaliteit (algen,
modder).
- Eenvoudig systeem, betrouwbaar en zonder elektronica.
- Holle ijsblokjes van 30 g.
- Getropicaliseerde hermetische unit, omgevingstemperatuur +43°C.
- Carrosserie in RVS AISI 304, regelbare voeten. 

  -MXP-35A-
Holle ijsblokjesmachine 28 kg, met voorraad
- Productie 28 kg per 24 uur , vermogen voorraad 12 kg.
mm 405x510xh745+80 - 330W - 230V/1  

  -MXP-25A-
Holle ijsblokjesmachine 18 kg, met voorraad 
- Productie 18 kg per 24 uur , vermogen voorraad 9 kg.
mm 405x510xh690+80 - 330W - 230V/1  

 1 216,00 EUR 

 1 575,00 EUR 

 1 045,00 EUR 

 939,00 EUR 
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Nordica Line

  -ICE150AS-
Korrelijsmachine 150 kg
- Productie 150 kg per 24 uur, reserve in ABS, capaciteit 55 kg.
mm 738x690xh1020+110 - R404A - 230V/1  

  -ICE90AS-
Korrelijsmachine 90 kg met reserve
- Productie 90 kg per 24 uur, reserve in ABS, capaciteit 20 kg.
mm 500x660xh690+110 - R404A - 230V/1  

  -MXP-140A-
Holle ijsblokjesmachine 122 kg met reserve.
- Productie 122 kg per 24 uur, voorraad vermogen 50 kg.
mm 845x555xh995+80 - 775W - 230V/1  

  -MXP-95A-
Holle ijsblokjesmachine 75 kg met reserve.
- Productie 75 kg per 24 uur, voorraad vermogen 37 kg.
mm 675x555xh995+80 - 650W - 230V/1  

 Korrelijsmachine
• Systeem met helicoidale vijzel (voordurende productie).
• Getropicaliseerde hermetische unit omgevingstemperatuur +43°C.
• Uitvoering in R.V.S. AISI 304, regelbare poten.  

 2 207,00 EUR 
 2 649,00 EUR 

 2 489,00 EUR  1 888,00 EUR 
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  -ICE150A-
Volle ijsblokjesmachine 155 kg met reserve
- Productie 155 kg per 24 uur, reserve in ABS, capaciteit 65 kg.
mm 840x740xh1075+110 - R404A - 230V/1  

  -ICE90A-
Volle ijsblokjesmachine 90 kg met reserve
- Productie 90 kg per 24 uur, reserve in ABS, capaciteit 55 kg.
mm 738x600xh1020+110 - R404A - 230V/1  

  -ICE45A-
Volle ijsblokjesmachine 45 kg met reserve
- Productie 45 kg per 24 uur, reserve in ABS, capaciteit 25 kg.
mm 500x580xh800+110 - R404A - 230V/1  

  -ICE32A-
Volle ijsblokjesmachine 32 kg met reserve
- Productie 32 kg per 24 uur, reserve in ABS, capaciteit 16 kg.
mm 500x580xh690+110 - R404A - 230V/1  

  -ICE20A-X-
Volle-ijsblokjesmachine 20 kg met reserve
- Productie 20 kg per 24 uur, reserve in ABS, capaciteit 4 kg.
mm 355x404xh590 - R404A - 230V/1  

  -ICE25A-
Volle ijsblokjesmachine 25 kg met reserve
- Productie 25 kg per 24 uur, reserve in ABS, capaciteit 9 kg.
mm 390x460xh690 - R404A - 230V/1  

 • Spraysysteem met sproeier in messing. (ontworpen om kalkaanslag te
voorkomen).
• Ijsblokjes 13/18 g.
• Getropicaliseerde hermetische unit omgevingstemperatuur +43°C.
• Uitvoering in R.V.S. AISI 304. 

 2 673,00 EUR 

 1 966,00 EUR 

 1 279,00 EUR 

 1 192,00 EUR 

 845,00 EUR 
 1 017,00 EUR 
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Tapas

+8° +17°

+8° +17°

BESTTH
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+1° +5°
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Choice

 Info: 
Speciaal aangepast voor het uitstallen en bewaren van koude schotels, vlees, vis,
zeevruchten, groenten, homogene temperatuur van +1°C/+5°C op  GN-bakken. 

 Info:
Licht = Gevaar: de wijnkastvitrine DIAMOND® is uitgerust met een
gefumeerd venster. Bescherm uw kostbare drank, zet ze uit het
licht en vooral uit de UV-stralen, gezworen vijand van wijn, die de
degradatie van uw wijnen kan veroorzaken. 

 Uitstalraam voor tapas
• Specifiek koelverdelingssysteem, gelijkmatig, over gans de oppervlakte.
• Regeling met elktronische thermostaat.
• Binnenverlichting met NEON.
• Schuifdeurtjes achteraan in plexiglas, gebogen ruit vooraan in "gehard glas", opklapbaar.
• Hermetische unit, (+32°C), geluidloos, geventileerde condensor.
• Verdamper in koper met koelleiding, koelgas R134A. 

  -WINE-GL38/T-
Wijnkast vitrine, 380 liter
- Laadvermogen : 90 wijnflessen (0,75 cl).
- Standaard toebehoren : 6 roosters 521x465 mm (in hout).
- Glazen deur, omkeerbaar, sluiting met magnetische dichting.
- Ingebouwde hermetische unit, voor omgevingstemperatuur +32°C.
- Binnenkant in “bruin” ABS, buitenkant in “bruin” gelakte staalplaat.
mm 595x595xh1940 - 0,18 KW -  230V/1  

  -CR-18P/B-
Gekoelde waterverdeler
- Debiet: 26 tot 30 liter per uur, kraan met zwa-
nehals en  voorzien van een mondspoeler, met
direkte waterloop. Thermische eenheid (voor
omgevingst° + 32°C).
- Apparaat voorzien om aangesloten te worden
op koudwaterleiding alsook op afvoer.
- Vervaardigt uit R.V.S. AISI 304.
mm 400x415xh1300 - 1/5 Hp - 230V/1  

  -WINE-P38/T-
Wijnkastvitrine, geventileerd, 380 liter.
- Vollle deur, omkeerbaar, sluiting met
magnetische dichting.
mm 595x595xh1940 - 0,18 KW - 230V/1  

  -TR6-M/R-
Gekoeld uitstalraam voor tapas, 6x GN 1/3
- Capaciteit: 6x GN-bakken 1/3 met diepte 40 mm (inbegrepen).
mm 1450x400xh260 - 0,16 kW - 230V/1  

  -TR8-B/R-
Gekoeld uitstalraam voor tapas, 8x GN 1/3
- Capaciteit: 8x GN-bakken 1/3 met diepte 40 mm (inbegrepen).
mm 1850x400xh260 - 0,17 kW - 230V/1  

 714,00 EUR 

 749,00 EUR 

 683,00 EUR 

 1 025,00 EUR 

 1 159,00 EUR 
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Back Bar Line
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Back Bar Line

+2° +9°

+2° +9°

+2° +9°
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  -TABS3/T-
Flessenkoeler, 3 schuifdeuren, 343 liter
1335x520xh900 mm - 0,26 KW - 230V/1  

  -TAB1/T-
Flessenkoeler, 1 deur, 124 liter
600x520xh900 mm - 0,21 KW - 230V/1  

  -TABS2/T-
Flessenkoeler, 2 schuifdeuren, 196 liter
900x520xh900 mm - 0,23 KW - 230V/1  

 Flessenkoelers "Back Bar"
- Deur, dubbele beglazing, magnetische deurdichting.
- Standaard toebehoren : 2 verchroomde roosters, voor elke deur, verwijder-
baar en regelbaar in de hoogte.
- Buitenuitvoering in gelakte staalplaat, kleur zwart.
- Binnenuitvoering, gewafeld aluminium.
- Regelbare poten.
 

 1 069,00 EUR 

 728,00 EUR 

 549,00 EUR 
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Bottles Line

+2° +10°

+2° +12°BESTTH
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0° +10°
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  -TAV-B2/D-
Flessenkoeler 2 deuren, 290 liters
- Binnenafmetingen (1082x415x760 mm).
mm 1462x513xh860 - 0,25 kW - 230V/1  

  -DRINK-38/T-
Positieve temperatuur vitrine 380 lit.
- Binnenafwerking in ABS, buitenkant in wit gelakt staal.
- Anologische thermometer.
- Deurkader in aluminium.
- Standaard toebehoren: 5 regelbaare roosters 500x410 mm.
- Omkeerbare deur met ingebouwd handvat. 
- In de hoogte regelbare vijzels.
mm 595x600xh1980 - 0,32 kW - 230V/1  

  -TAV-B4/D-
Flessenkoeler 4 deuren, 630 liters
- Binnenafmetingen (2162x415x760 mm).
mm 2542x513xh860 - 0,3 kW - 230V/1  

  -TAV-B3/D-
Flessenkoeler 3 deuren, 460 liters
- Binnenafmetingen (1622x415x760 mm).
mm 2002x513xh860 - 0,25 kW - 230V/1  

 • Buitenkant in bruine skinplate en binnenkant in R.V.S. AISI 304.
• 2 regelbare geperforeerde rekken (430x395 mm) per deur,opbergruimte 3x 33cl, vrije
hoogte 760 mm. Binnenverlichting dmv LED.
• Elektrische thermostaat, in een gesloten en waterdichte doos. Geventileerde verdam-
per(s), automatische ontdooiing, automatische verdamping. Hermetische unit (+32°C),
geventileerde condensator , met anti-vetfilter, uitschuifbaar bedieningspaneel.
Koelmiddel R134A.  Deuren met deurslot met sleutel standaard inbegrepen, scharnieren
met automatische herhaling 90°.

 

  -BVL030P/CS-
Kofferflessenkoeler
- Volle glijdeksels.
- Buitenuitvoering in gelakte staalplaat, kleur wit.
- Binnenuitvoering, gewafeld aluminium.
- Struktuur op zwenkwielen, waarvan 2 met rem.
mm1020x665xh870 - 0,34 kW - 230V/1  

  -T1/2/D-
Kit ladenblok GN 1/1 (1/2 + 1/2)
- De laden zijn standaard uitgerust met een slot met sleutel.
- Laden, binnenafmetingen 303x515xh220 mm, vrije laadhoogte 285
mm (bv. flessen).  

  -VPR/D (Dx)-
Kit glazen deur (rechts)
- Glazen deur, magnetische sluiting, deurslot met sleutel standaard
inbegrepen.
- Scharnieren met automatische herhaling 90°.  

 544,00 EUR 

 644,00 EUR 

 1 199,00 EUR 

 1 925,00 EUR 

 414,00 EUR 

 125,00 EUR 

  -VPR/D (Gx)-
Kit porte vitrée (gauche) 125,00 EUR 

 1 535,00 EUR 
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+3° +8°

-15° -28°

+1° +15°
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  -MIDI 160R-
Gekoelde uitstalvitrine 6 glazen zijden (160 lit.)
- 4 niveaus Ø 460 mm in kristal, frame in geanodiseerd
aluminium “verguld“.
- Binnenverlichting.
- Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +32°).
- Geventileerde verdamper.
mm 710x620xh1270 - 230 V/1  

  -MICRON II-
Vitrine tafelmodel, 4 glazen zijden (93 lit.) 
- Geleverd met 2 roosters 320x350 mm.
- Binnenverlichting.
- Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +32°).
- Geventileerde verdamper.
mm 430x390xh890 - 230V/1  

  -J360NS/B-
Negatieve temperatuur vitrine 400 lit.
- Afgeronde lichtbak.
- Uitvoering inwendig en uitwendig in geplastifieerde staalplaat.
- 5 koelniveaus (547x390 mm).
- Omkeerbare deur (zie kit), sluiting door magnetische deurdich-
tingen, ingebouwd handvat.
- Regelbare poten.
mm 668x642xh1980 - 230V/1  

  -J500PT/B-
Positieve temperatuur vitrine 470 lit.
- Uitvoering in- en uitwendig in geplastifieerde staalplaat.
- Standaard toebehoren: 5 roosters (580x409 mm).
mm670x685xh1980 - 350Watt - 230V/1  

  -J430NV/B-
Negatieve temperatuur vitrine 430 lit.
- Afgeronde lichtbak.
- Ideaal voor verkoop in zelfbediening.
- Uitvoering inwendig en uitwendig in geplastifieerde staalplaat.
- Standaard toebehoren: 6 roosters 547x390 mm.
- Omkeerbare deur (zie kit), sluiting door magnetische deurdichtingen,
ingebouwd handvat.
- Regelbare poten.
mm670x685xh1980 750Watt 230V/1  

 2 379,00 EUR 

 1 069,00 EUR 
 1 676,00 EUR 

 1 525,00 EUR 

 2 219,00 EUR 
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  -V400/PG-
Gekoelde vitrine met 4 glazen zijden (400 lit.) 
- 5 ronddraaiende plateaus Ø 465 mm in kristal, frame in geanodi-
seerd aluminium.
- Elektronische thermostaat.
- Binnenverlichting.
- Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +32°).
- Geventileerde verdamper.
mm 674x674xh1821 - 230V/1  

  -V400/PF-
Gekoelde vitrine met 4 glazen zijden (400 lit.)
- 5 roosters 435x505 mm, frame in geanodiseerd aluminium.
- Elektronische thermostaat.
- Binnenverlichting.
- Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +32°).
- Geventileerde verdamper.
mm 674x674xh1821 - 230V/1  

  -SNELLE 400GBT-
Negatieve uitstalvitrine 4 glazen zijden (400 lit.)
- 6 gekoelde niveaus 500x500 mm, frame in geanodiseerd
aluminium “verguld“.
- Binnenverlichting.
- Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +32°).
- Statische verdamper.
mm 600x620xh1810 - 230V/1  

  -SNELLE 350R-
Gekoelde vitrine met 4 glazen zijden (350 lit.)
- 6 ronddraaiende plateaus Ø 430 mm in kristal, frame in geanodiseerd
aluminium “verguld”.
- Binnenverlichting.
- Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +32°).
- Geventileerde verdamper.
mm 600x620xh1810 - 230V/1  

 1 747,00 EUR 

 1 813,00 EUR 

 2 479,00 EUR 

 2 063,00 EUR 
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0

31
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6

mmRef.

+2° +4°

230V/1

1975  ASA-200 

2600  ASA-260 

3225  ASA-320 

3850  ASA-390 *

BESTTH
E

Quality

America

 Toonbanken met opslagruimte en motor
America ontworpen voor: voeding, kaashandel, vleeswaren, broodjeszaak, traiteurs,zelfs voor beenhouwerij... 
- Zijkanten dikte 50 mm, in ABS, kleur “wit RAL 9010”, afwerking voor- en achterkant in wit geplastifieerde
staalplaat. 
- Gebogen ruiten,in “geïmpregneerd” glas, open te klappen door middel van hydraulische veren. 
- Antidamp ventilatiesysteem op de voorruiten. 
- Oppervlakte toonruimte in R.V.S. AISI 304, diepte toonruimte 830 mm. 
- Verlichting toonruimte “beschermd” van het type NEON PINK. 
- Met gekoelde opslagruimte in R.V.S. AISI 304, met deurtjes. 
- Werkblad in “gewafeld” R.V.S., krasvrij. 
- Geventileerde koeling, verdamper “behandeld” tegen voedingszuren. 
- Motor (omgevings temp. +25°C / 60% lucht vochtigh.) met vochtreservoir en verdamper voorzien van een ther-
mostatische drukregelaar R404 (zowel voor versies met als zonder motor). 
- Ontdooien met zelf-verdamper (door weerstand) voor de versies met gedeelde motor,handmatige
ontdooiing,met opvang bakje voor de versies zonder motor. 
- Elektronisch bedieningspaneel Eliwell. 
- Bovenste opbouw volledig in aluminium, kleur “wit,RAL 9010”. 
- Mogelijkheid tot canalisatie met behulp van kit (zie toebehoren). 
- Papierhouder dienstkant inbegrepen. 

* Op bestelling

 7 137,00 EUR 

 6 488,00 EUR 

 5 747,00 EUR 

 4 993,00 EUR 

 4 728,00 EUR 

 4 187,00 EUR 
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230V/1

1340

1653 

 CSA-135 *

 CSA-170 

1965  CSA-200 

2590  CSA-260 

3215  CSA-320 

3840  CSA-390 *

mmRef.

BESTTH
E

Quality

 Toonbanken met opslagruimte en motor
RIVOLI ontworpen voor: groenten, kaashandels, vleeswaren, broodjeszaken,traiteurs,en zelfs slagers... 
- Dikte van de zijkanten 45 mm, in grijs ABS, “RAL 9006”, voorkant en achterkant in “wit”plaatijzer. 
- Het ophalingssysteem van de ruiten met hydraulische veren. 
- Antidamp ventilatiesysteem op de voorruiten. 
- Uitstaloppervlakte van inox AISI 304, uitstaldiepte 830 mm. 
- Verlichte uitstalruimte met “bescherming” van het type NEON PINK. 
- Gekoelde opslagruimte in R.V.S. AISI 304, met deuren. 
- Werktafel in R.V.S. staal, anti-krassen. 
- Geventileerde koeling, vocht verdamper, behandeld tegen voedingszuren. 
- Motor (omgevingstemperatuur +25°C / 60% luchtvochtigheid) voorzien met vloeistof reservoir en thermosta-
tische verdamper R404 (goed voor versie met motor,of zonder motor). 
- Ontdooiing door zelfverdamper voor de versies met motor, ondooiing handmatig,met opvangbak voor de ver-
sies zonder motor. 
- Elektronisch Eliwell bedieningspaneel. 
- Bovenstructuur in alluminum. 
- Mogelijkheid tot kanalisering door middel van een bouwpakket (zie toebehoren). 
- Papierhouder dienstkant inbegrepen. 

* Op bestelling

 7 580,00 EUR 

 6 895,00 EUR 

 6 108,00 EUR 

 5 310,00 EUR 

 5 027,00 EUR 

 4 458,00 EUR 
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JY Jinny

1500

2000

2500

 JY15 

 JY20 

 JY25 

mm 600

mmRef. 230V/1

+4° +6°

BESTTH
E

Choice

HL Hill

+4° +6°

1500

2000

2500

 HL15 

 HL20 

 HL25 

mm 520

mmRef.

230V/1

BESTTH
E

Price

 Gekoelde toonbank
• Gebogen ruiten neerklapbaar, alle glazen in gehard glas, .
• Tussenruit standaard voorzien, met verlichting.
• Buitenafwerking in wit geplastifieerd staalplaat, zijwanden in ABS (wit), isolatie d.m.v. polyure-
thaan zonder CFK.
• Werkblad in graniet.
• Gekoelde onderbouw met afzonderlijke verdamper.
• Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +25° R.V. 60%), statische verdamper.
• Werkstopcontact 230V/1. 

 Gekoelde toonbank
• Rechte frontglazen, alle in geïmpregneerd.
• Tussenruit standaard voorzien, met verlichting. 
• Buitenafwerking in wit geplastifieerde staalplaat, zijwanden in ABS (wit), isolatie d.m.v.
polyurethaan zonder CFK.
• Werkblad in graniet.
• Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +25° R.V. 60%), statische verdamper.
• Gekoelde onderbouw met afzonderlijke verdamper. 

 2 647,00 EUR 

 2 309,00 EUR 

 1 999,00 EUR 

 2 205,00 EUR 

 1 824,00 EUR 

 1 623,00 EUR 
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SW Small

+4° +8°

700

1000 

 SW07 

 SW10 

375 mm

mmRef.

230V/1

BESTTH
E

Price

MY Melody

+4° +6°

1500

2000

2500

 MY15 

 MY20 

 MY25 

 MY30 3000

710 mm

mmRef.230V/1

BESTTH
E

Price

Uniek !!!
547 mm diepte.

 Gekoelde wandmeubel
• Ontworpen voor verkoop in zelfbediening.
• Zijn diepte van 547 mm past perfekt in kleine ruimten.
• Buitenafwerking in wit geplastifieerd staalplaat, zijwanden in ABS.
• Bodem geperforeerd roestvast staal AISI 304.
• Bovenverlichting.
• Geventileerde verdamper.
• Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +25° R.V. 60%).
• Optie: nachtgordijn. 

 Gekoelde toonbank
• Gebogen ruit(en), alle glazen in “gehard glas“.
• Bovenstruktuur in aluminium natuurkleur, met verlichting.
• Buitenafwerking in wit geplastifieerd staalplaat, zijwanden in ABS (wit), isolatie d.m.v.
polyurethaan zonder CFK.
• Werkblad in graniet.
• Reserve met afzonderlijke verdamper.
• Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +25° R.V. 60%), statische verdamper.
• Stopcontact 230V/1. 

 1 917,00 EUR 

 1 778,00 EUR 

 3 416,00 EUR 

 2 933,00 EUR 

 2 549,00 EUR 

 2 084,00 EUR 
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TO Tonga

LS Nepal

+4° +6°

2000

2500

3000

 LS20 

 LS25 

 LS30 

2000

2500

3000

 TO20 

 TO25 

 TO30 

690 mm

mm 735

mmRef.

mmRef.

230V/1

230V/1

BESTTH
E

Choice

BESTTH
E

Choice

+4° +6°

 Toonbank, gebogen ruit met gekoelde reserve
• Gebogen ruit(en) in “gehard glas“, met gasveren.
• Bovenstruktuur in aluminium natuurkleur, met verlichting.
• Buitenafwerking in wit geplastifieerde staalplaat, zijwanden in ABS (wit), isolatie d.m.v.
polyurethaan zonder CFK.
• Werkblad in graniet.
• Gekoelde reserve met afzonderlijke verdamper.
• Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +25° R.V. 60%), statische verdamper.
• Stopcontact 230V/1. 

 Gekoelde toonbank
• Gebogen ruit(en) met gasveren, alle glazen in “gehard glas“, .
• Bovenstruktuur in aluminium natuurkleur, met verlichting.
• Buitenafwerking in wit geplastifieerd staalplaat, zijwanden in ABS (wit), isolatie
d.m.v. polyurethaan zonder CFK.
• Werkblad in graniet.
• Gekoelde reserve met afzonderlijke verdamper.
• Opbergruimte in R.V.S. AISI 304.
• Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +25° R.V. 60%), statische verdamper.
• Stopcontact 230V/1.  4 908,00 EUR 

 4 129,00 EUR 

 3 804,00 EUR 

 4 727,00 EUR 

 3 799,00 EUR 

 3 257,00 EUR 
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EXPO Self

+3° +6°

1000

1200 

1500

 DY10 

 DY12 

 DY15 

 DY18 1800

750

680

18
20

60
0

33
0

12
20

11
0

350

540 mm

Ref.

230V/1

1000

1200 

1500

 MTX-10 

MTX-12

MTX-15

 MTX-18 1800

+3° +6°

mmRef.

230V/1

540 mm

BESTTH
E

Choice

 Gekoeld wandmeubel
• Ontworpen voor verkoop in zelfbediening.
• Buitenafwerking in wit geplastifieerde staalplaat,
wanden in ABS,Gehard glas zijruiten.
• Bodem geperforeerd roestvast staal AISI 304.
• Bovenverlichting.
• Geventileerde verdamper.
• Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +25°
R.V. 60%).
• Optie: nachtgordijn. 

 Gekoeld wandmeubel “volledig in R.V.S“
• Ontworpen voor de verkoop van broodjes, melkprodukten, kazen,fruit, dran-
ken en vleeswaren in zelfbediening.
• Binnen en buitenkant in R.V.S. AISI 304, isolatie in polyurethane zonder CFK.
• Zijruiten met gehard glas.
• 4 uitstalverdiepingen waaronder de 3 bovenste met prijzenhouders.
• Bovenverlichting.
• Geventileerde verdamper (3 ventilatoren).
• Automatische verdamping condenswater door weerstanden.
• Thermische eenheid ingebouwd , elektronische thermostaat.
• In optie: nachtgordjn(TN), produktenhouder in plexiglas (schuine tablet) (FP). 

 2 742,00 EUR 

 2 367,00 EUR 

 2 079,00 EUR 

 1 939,00 EUR 

 3 416,00 EUR 

 2 999,00 EUR 

 2 659,00 EUR 

 2 499,00 EUR 
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1500

2000

BS15/S

BS20/S

mmRef.

2500 BS25/S

3000 BS30/S

3500 BS35/S*

4000 BS40/S*

0° +2°

1500

2000

BV15/V*

BV20/V*

mmRef.

2500 BV25/V*

3000 BV30/V*

3500 BV35/V*

4000 BV40/V* 0° +2°

Buffalo
BESTTH

E

Choice

mm 715

mm 800

0° +2°

 (NEW) Koeltogen
• Ontworpen voor de uitstalling van vers vlees,
of elk ander voedingsproduct.
• Gebogen ruiten in geïmpregneerd glas,
opklapbaar door middel van hydraulische
veren. all glazen in geïmpregneerd glas.
• Bovenstructuur in geanodiseerd aluminium,
natuurkleur, verlichting met NEON.
• Schuifdeurtjes langs de bedieningszijde en
stopcontact 230V/1, standaard inbegrepen.
• Uitstaloppervlakte in R.V.S. AISI 304, met
anti-condensatie ruit standaard inbegrepen.
• Koeling: ingebouwde hermetische unit
(omgevingst° +25°H.R. 60%), koelgas R404A,
geventileerde condensor.
• Elektronische thermostaat, met automatische
ontdooiing.
Deco: zijwanden in ABS (grijs), anti-caddy
stootlijst (grjis). 

* Op bestelling

 7 028,00 EUR 

 6 219,00 EUR 

 5 362,00 EUR 

 4 529,00 EUR 

 4 115,00 EUR 

 3 498,00 EUR 

230V/1

 6 305,00 EUR 

 5 563,00 EUR 

 4 773,00 EUR 

 4 005,00 EUR 

 3 709,00 EUR 

 3 135,00 EUR 
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SG Saigon

OL Orléans

1500

2000

 OL150 

 OL200 

2500 OL250 

mm 540

mmRef.

+4° +6°

BESTTH
E

Design

0° +2°

2000

2500

 SG20B 

 SG25B 

885 mm

mmRef.

230V/1

230V/1

BESTTH
E

Choice

 Gekoelde uitstaltoonbank
• Rechte ruiten in “gehard glas”. 
• Ontworpen voor banketbakkerijen,beenhouwerijen,snackbars,… 
• Decoratie voorkant in “houtimitatie”, wanden in ABS “houtimitatie”. 
• Presentatieblad in R.V.S.AISI 304.
• Geen reserve.
• Werkblad in graniet. 
• Tussenruit standaard geleverd,met verlichting. 
NB: op aanvraag is het mogelijk om de structuur in “aluminium natuurkleur” te
bekomen. 

 Gekoelde toonbank
• Gebogen ruiten in “gehard glas", alle glazen in geïmpregneerd.
• Ontworpen voor vis.
• Buitenafwerking in R.V.S. AISI 316, zijwanden in ABS.
• Werkblad in graniet.
• Presentatiegedeelte in R.V.S. AISI 316, voorzien van dubbele geperforeerde bodem en
waterafvoer.
• Koeling "dubbel statisch": serpentijnkoeling met statische verdamper die behandeld
is tegen zouten "coating".
• Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +25° R.V. 60%). 

 3 837,00 EUR 

 3 257,00 EUR 

 2 803,00 EUR 

 3 448,00 EUR 

 2 898,00 EUR 
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AR Artide

ES Harmony +7° +10°

+2° +6°

1000

1300

1400

2200

ES10

ES13

 PC14 

PC22

860 mm

645 mm

mm

mm

Ref.

Ref.

230V/1

230V/1

 Gekoelde toonbank
• Gebogen ruiten neerklapbaar, alle glazen in “gehard glas“, .
• Ontworpen voor patisserie, bakkerij.
• Met verlichting.
• Frontale decoratie in imitatie hout, zijwanden in ABS (bruin), isola-
tie d.m.v. polyurethaan zonder CFK, werkblad in graniet.
• Presentatieblad in R.V.S. AISI 304.
• 3 niveau's in glas en uitstallen d.m.v. ladensysteem.
• Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +25° R.V. 60%), stati-
sche verdamper.
• Stopcontact 230V/1. 

 Gekoelde patisserie toonbank
• Gebogen ruit neerklapbaar, alle in “gehard glas“, .
• Aan de dienstzijde 2 glazen schuifdeuren.
• 3 niveau's in glas, ontworpen voor gebak en sandwiches.
• Buitenafwerking in wit/beige geplastifieerde staalplaat, zijwanden in
ABS (wit), isolatie d.m.v. polyurethaan zonder CFK.
• Bovenstruktuur in “goudkleurig” aluminium.
• Anti-dampsysteem op frontglas.
• Gelijkmatig verdeelde verlichting van de vitrine.
• Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +25° R.V. 60%), geventi-
leerde verdamper. 

 3 499,00 EUR 

 2 762,00 EUR 

 3 586,00 EUR 

 3 073,00 EUR 
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Super Line

VA Snack

+2° +4°

1000

1500

 100 

 150 

1000

1500

 SUPER100 

 SUPER150 

 VA10 

 VA15 

11
30

60
0

700

89
9

mm 530

mm

mm

Ref.

Ref.

230V/1

230V/1

+4° +6°

Wagen voor Toonbank

 Gekoelde opzettoonbank
• Recht frontglas, alle glazen in geïmpregneerd.
• Met verlichting.
• Buitenafwerking in wit geplastifieerde staalplaat, zijwanden
in ABS (wit), isolatie d.m.v. polyurethaan zonder CFK.
• Statische verdamper.
• Onafhankelijke hermetische unit (omgevings-t° +25° R.V.
60%) met flexibele aansluitingen. 

 Gekoelde mobiele toonbank, rechte ruit
• Tussenruit, schuifdeur in plexiglas aan dienstzijde.
• Met verlichting.
• Wanden in polyurethaan.
• Statische verdamper, automatische ontdooiing.
• Hermetische unit (omgevings-t° + 25° R.V. 60%)
ingebouwd onder het dienstblad.
• Elektronische thermostaat. 

 1 588,00 EUR 

 1 334,00 EUR 

 122,00 EUR 

 122,00 EUR 

 1 512,00 EUR 

 1 359,00 EUR 
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Artemis

VR Fish

230V/1

230V/1

1000

1500

 VR10/CR 

 VR15/CR 

mm 520

mmRef.

0° +2°

1290AR12/V

mm 740

mmRef.

+2° +6°

BESTTH
E

Choice

 Gekoelde self-servicevitrine  Panoramique
• Ontworpen voor de uitstalling en de verkoop met zelfbediening voor alle
vooringepakte producten, koud te bewaren, melkproducten, kaas, beleg, enz.
• Chassis op wielen.
• Alle glazen in geïmpregneerd.
• Uitstaloppervlakte in R.V.S. AISI 304.
• Geventileerde verdamper, koelgas R404A, ingebouwde hermetische unit
(omgevingst° +25°C, H.R. 60%), geventileerde condensor.
• Elektronische thermostaat, automatische ontdooiing, met automatische
verdamping. 
Deco: zijwanden in ABS (grijs), anti-caddy stootlijst (grijs). 

 Gekoelde vitrinetoonbank
• Gebogen ruiten, alle glazen in geïmpregneerd 
• Voor presentatie van vissen. 
• Buitenafwerking in “wit” geplastifieerde staalplaat, wanden in ABS
“wit”, isolatie  d.m.v. polyurethaan zonder CFK. 
• Werkblad in R.V.S.AISI 304. 
• Presentatieblad in R.V.S.AISI 316.(speciaal vis). 
• Standaard geleverd met ondersteuning op wielen. 
• Slidingdeuren aan het zijde dienst. 

 1 767,00 EUR 

 2 014,00 EUR 

 1 836,00 EUR 
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-15° -23°

  -SLID-11-
mm1100x600xh800/880 - 230V/1  

  -SLID-14-
mm1400x600xh800/880 - 230V/1  

  -SLID-18-
mm1810x600xh800/880 - 230V/1  

  -VT150E/N-
mm1550x960xh780 - 230V/1  

  -VT200E/N-
mm2050x960xh780 - 230V/1  

  -VT250E/N-
mm2500x960xh780 - 230V/1  

-15° -23°

-15° -23°

BESTTH
E

Choice

BESTTH
E

Price
 Diepvriezer 
• Gemaakt voor verkoop in zelfbediening. 
• Schuifdeksel, gebogen glazen, omkaderd met een weerstand tegen
vriesvorming.
• Buitenafwerking in glasplaat, “wit geplastificeerd”, isolatie 60 mm
met polyurethaan zonder CFC.
• Koperen verdampers “serpentin” in de wanden geplaatst.
• Geventileerde condensator. 
• Mechanische thermostaat, analogische thermometer, alarm met ver-
klikkerlichtje.
• Standaard geleverd met:
SLID-11: 4 manden
SLID-14: 5 manden
SLID-18: 6 manden.
• Standaard geleverd met wieltjes. 

 Panoramische diepvriezer
• Gemaakt voor verkoop in zelfbediening. 
• VT250E/N onafhankelijke dubbele compartimenten.
• Glazen schuifdeksel, omkaderd “met een weerstand” tegen vriesvor-
ming.
• Buitenafwerking in glasplaat, “wit geplastificeerd”, isolatie 60 mm
met polyurethaan zonder CFC.
• 2 hermetische units, gekoppeld en geïntegreerd. 
• 2 koperen verdampers “serpentin” in de wanden geplaatst.
• 2 geventileerde condensators. 
• Elektronische thermostaat.
• standaard geleverd met:
VT150E/N: 1 mand PAN/VT et 1 rooster GBP/VT
VT200E/N: 1 mand PAN/VT et 2 roosters GBP/VT
VT250E/N: 1 mand PAN/VT et 2 roosters GBP/VT.
• Voorzien van anti-caddy stootlijst. 

 976,00 EUR 

 839,00 EUR 

 753,00 EUR 

 1 739,00 EUR 

 1 407,00 EUR 

 1 229,00 EUR 
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-9° -24°

-15° -23°

  -VISUAL-20-
mm 2000x940xh880 - 230V/1  

  -VISUAL-15-
mm 1500x940xh880 - 230V/1  

BESTTH
E

Quality

BESTTH
E

Price

Cold Vision

  -SCO30EP/T-
Kofferdiepvriezer 300 liter
mm1030x685xh895 -  0,11 KW -  230V/1  

  -SCO50EP/T-
Kofferdiepvriezer 500 liter
- Vol klapdeksel op scharnieren. 
- Thermometer om de binnentemperatuur waar te nemen.
- Hermetische unit voor omgevingst° +32°, statische verdamper.
- Binnenuitvoering in gewafeld aluminium, en buitenkant in wit geplastifieerd staal.
- Geleverd met 2 manden. Frame op zwenkwielen.
mm 1550x685xh895 -  0,14 KW -  230V/1  

 Panoramische diepvriezer 
• Gemaakt voor verkoop in zelfbediening. 
• Glazen schuifdeksel, driedubbele beglazing, omkaderd met een weers-
tand tegen vriesvorming.
• Buitenafwerking in glasplaat, “wit geplastificeerd”, isolatie 70mm met
polyurethaan zonder CFC.
• 2 hermetische units, gekoppeld en geïntegreerd (uitneembaar).
• 2 koperen verdampers “serpentin” in de wanden geplaatst.
• 2 geventileerde condensators. 
• Elektronische thermostaat.
• Standaard geleverd: 1 rooster GSP/VISUAL.
• Voorzien van anti-caddy stootlijs. 

 466,00 EUR 

 1 883,00 EUR 

 589,00 EUR 

 2 077,00 EUR 
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  -IDS40/D-
Koelkast FISH, 400 liters
- Inbegrepen: 5 plastieken bakken voor vis (480x410xh140 mm).
- Serpentine verdamper verwerkt in de wanden.
- Automatische ontdooïng.
mm 600x600xh1900  - 0,33 kW  - 230V/1  

  -IE40/D-
Vrieskast 400 liters, geventileerd
- Inbegrepen: 3 roosters (460x485 mm).
- Geventileerde verdamper, anti-corrosie behandeld.
- Automatische ontdooïng.
mm 600x600xh1900  - 0,37 kW  - 230V/1  

  -ID40/D-
Koelkast 400 liters, geventileerd
- Inbegrepen: 3 roosters (460x485 mm).
- Geventileerde verdamper, anti-corrosie behandeld.
- Automatische ontdooïng.
mm 600x600xh1900 - 0,27 kW  - 230V/1  

 • Binnen- en buitenkant vervaardigd in R.V.S. AISI 441.
• Diepgetrokken bodem, afgeronde hoeken
• Elektronische thermostaat.
• Omkeerbare deur (zonder kit), ingebouwd vertikaal handvat, sluiting met magnetische
dichting (met druksysteem), micro-schakelaar voor het stopzetten van de ventilator bij ope-
ning, scharnier met automatische herinnering op 90°, (predispositie voor slot).
• Hermetische unit, omgevingstemperatuur(+32°C), geventileerde condensor.
• Koelgas R404A.
• Isolatie in polyurethaan  50 mm, zonder CFK.
• Regelbare R.V.S.-poten.
• In optie : slot met sleutel en R.V.S. wielen waarvan 2 met rem. 

 1 395,00 EUR 

 1 429,00 EUR 

 1 259,00 EUR 
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  -SA2/GD-
Compacte koeltafel, 2 deuren GN 1/1, 240 liters
- Bovenblad in R.V.S.  AISI 304 demonteerbaar.
mm 900x700xh850 - 0,34 kW - 230V/1  

  -SA3/GD-
Compacte koeltafel, 3 deuren GN 1/1, 380 liters
mm 1365x700xh850 - 0,34 kW - 230V/1  

  -SALP3/D-
Preparatie koeltafel 3 deuren GN 1/1,  340 liters + koelstructuur
8x GN 1/6 - 150 mm
mm 1365x700xh850/1250 - 0,34 kW - 230V/1  

  -SALP2/D-
Preparatie koeltafel 2 deuren GN 1/1, 230 liters + koelstructuur 5x GN
1/6 - 150 mm
- Inox bovenblad AISI 304, met geïntegreerde koelstructuur (GN 1/6 - 150
mm), met R.V.S. deksel.
NB : Geleverd zonder GN-bakken.

mm 900x700xh850/1250 - 0,34 kW - 230V/1  

  -GC1/2/D-
- Kit ladeblok GN 1/1 (1/2 + 1/2).
- Capaciteit GN 1/1, diepte bakken 200 mm.
- Op telescopische geleiders.  

 • Vervaardigd  in R.V.S. AISI 304 binnen- en buitenkant.
• Geleverd met 1x rooster GN 1/1, per deur, in de hoogte regelbaar.
• Elektrische thermostaat , in een gesloten en waterdichte doos.
• Serpentine verdamper in koper, geplaatst in de wanden (3 zijden).
• Geventileerde reserve, automatische ontdooiing.
• Hermetische unit (+ 32°C).
• Geventileerde condensor met een anti-vet rooster.
• Koelmiddel R134A..
 

 939,00 EUR 

 1 299,00 EUR 

 1 079,00 EUR 

 1 577,00 EUR 

 435,00 EUR 
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FREEZER

 • Vervaardigd  in R.V.S. AISI 304 binnen- en
buitenkant.
• Geleverd met 1x rooster GN 1/1, per deur,
in de hoogte regelbaar.
• Elektrische thermostaat , in een gesloten
en waterdichte doos.
• Serpentine verdamper in koper, geplaatst
in de wanden (3 zijden).
• Geventileerde reserve, automatische ont-
dooiing.
• Hermetische unit (+ 32°C).
• Geventileerde condensor met een anti-vet
rooster.
• Koelmiddel R134A..
 

  -SAL2M/D-
Saladette met deksel 2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 - 150 mm + reserve
2 deuren GN 1/1, 240 liters
- R.V.S. telescopisch neerklapbaar deksel.
- Polyethyleen voedingswaren snijplank.
NB : Geleverd zonder GN-bakken.
mm 900x700xh850/1180 - 0,34 kW - 230V/1  

  -SAL3M/D-
Saladette met deksel 4x GN 1/1 - 150 mm + reserve 3 deu-
ren GN 1/1, 380 liters
mm 1365x700xh850/1180 - 0,34 kW - 230V/1  

  -SAL2M/D+KV2-
Saladette met gebogen glas 2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 - 150 mm +
reserve 2 deuren GN 1/1, 240 liters
mm 900x700xh850/1350 - 0,34 kW - 230V/1  

  -SAL3M/D+KV3-
Saladette met gebogen glas 4x GN 1/1 - 150mm + reserve 3 deuren
GN 1/1, 380 liters
- Versie met aan de bovenkant gebogen glas, alle glazen in gehard glas.
- Polyethyleen voedingswaren snijplank..
NB : Geleverd zonder GN-bakken.
mm 1365x700xh850/1350 - 0,34 kW - 230V/1  

  -SB2/BD-
Compacte diepvriestafel, 2 deuren GN 1/1, 240 liters
- Bovenblad in R.V.S. AISI 304 demonteerbaar.
- Elektrische weerstand per deur.
mm 943x700xh850 - 0,45 kW - 230V/1  

 869,00 EUR 

 1 199,00 EUR 

 1 295,00 EUR 

 1 015,00 EUR 

 1 485,00 EUR 
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  -BMIV150/S-
1260x600xh850 - 230V/1  

  -BMIV200/S-
mm 1720x600xh850 - 230V/1  

  -MR2/S-
mm1260x700xh850 - 230V/1  

  -MR3/S-
mm 1720x700xh850 - 230V/1  

  -MR4/S-
mm 2180x700xh850 - 230V/1  

GN 1/1 

GN 2/3

  -GTP-5G-
Vriescel of snelkoelcel 5x GN1/1
- Vermogen: 5x GN 1/1 of 5x 600x400 mm (polyvalent).
- Van +70° tot +3° (16 kg in 90 minuten) en van +70° tot -18° (12 kg in 240 minuten).
- Electronisch bedieningspaneel met tiptoetsen.
- Behoud van temperatuurfunctie, na het einde van de cyclus.
- Kerntemperatuursonde, voor de gewenste baktemperatuur.
- Kookruimte met afgeronde hoeken, diepgetrokken bodem met afvoer.
- Deursluiting met magnetische dichting, microschakelaar en alarm.
- Hermetische unit (omgevingstemperatuur +37°C).
- Zeer grote verdamper behandeld tegen corrosie, manuele ontdooiïng.
- Binnen- en buitenconstructie in RVS AISI 304.
mm 750x700xh850 - 0,85 kW - 230V/1  

 • Buitenuitvoering in R.V.S. AISI 304/430, binnen in
R.V.S. AISI 304, onafhankelijke bovenstructuur in
R.V.S. (demonteerbaar), bodem diepgetrokken,
afgeronde hoeken.
• Sluiting d.m.v. magnetische deurdichting.
• Standaard toebehoren: 1 rooster per deur.
• Verdamper behandelt tegen voedingszuren.
• Automatische ontdooiing met zelf-verdamper.
• Polyurethaan isolatie (50 mm) zonder CFK. 

 2 849,00 EUR 

 1 715,00 EUR 

 1 375,00 EUR 
 1 466,00 EUR 

 1 746,00 EUR 

 2 109,00 EUR 
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  -HE70A/N-
Diepvrieskast 650 lit.
- Binnenafwerking in behandeld aluminium
voedingskwaliteit, uitwendig in R.V.S. AISI 441.
- Standaard toebehoren: 3 roosters 530x565
mm.
mm 700x715x2080 - 230V/1  

  -HE140A/N-
Diepvrieskast 1300 lit.
- Binnenafwerking in behandeld aluminium
voedingskwaliteit, uitwendig in R.V.S. AISI 441,
overdrukventiel.
- Standaard toebehoren: 3 roosters 530x565
mm, per deur.
mm 1400x715x2050 - 230V/1  

  -HD140A/N-
Koelkast 1300 lit.
- Binnenafwerking in behandeld aluminium
voedingskwaliteit, uitwendig in R.V.S. AISI 441.
- Standaard toebehoren: 3 roosters 530x565
mm, per deur.
mm 1400x715x2050 - 230V/1  

 • Diepgetrokken binnenbodem met afgeronde hoeken.
• 1 grote deur (slot in optie).
• Sluiting van de deur met magnetische dichting, met micro-
schakelaar voor het stoppen van de ventilator bij het openen
van de deur.
• Omkeerbare deur, scharnieren met automatische sluiting bij
een openingshoek onder 90°.
• Koelgroep “geschrankt”.
• Getropicaliseerde hermetische unit (omgevingstemp. +43°C),
geventileerde verdamper.
• Elektronische thermostaat, automatische ontdooiing. 

  -HD70A/N-
Koelkast 650 lit.
- Binnenafwerking in behandeld aluminium voe-
dingskwaliteit, uitwendig in R.V.S. AISI 441.
- Standaard toebehoren: 3 roosters 530x565 mm.
mm 700x715x2050 - 230V/1  

 2 179,00 EUR 
 2 509,00 EUR 

 1 929,00 EUR 

 1 519,00 EUR 
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  -CA1/2-
  

A

+ 5%

  -DT224/B-
mm 2240x700xh850 - 230V/1  

  -DT178/B-
mm 1775x700xh850 - 230V/1  

  -DT131/B-
mm 1310x700xh850  

-2° +8°

Gastro Line
BESTTH

E

Choice

GN 1/1 

GN 1/1 

Gekoelde gastronorm werktafel GN 1/1

  -DTS-10G-
Gekoelde geventileerde werktafel met
gekoelde struktuur, 4 deuren GN 1/1 (550 lit.)
- Bovenstructuur 10x GN 1/6 h150 mm.
mm 2240x700xh850/1200 - 230V/1  

  -DTS-7G-
Gekoelde geventileerde werktafel met gekoelde struktuur, 3 deuren GN 1/1 (400 lit.)
- Bovenstructuur 7x GN 1/6 h150 mm.
mm 1775x700x850/1200 - 230V/1  

In voorraad !!!!! Oplossing:
laden naar keuze. Voorbeeld
prijsberekening
DT178/B  2 059,00 EUR 

+ CA 1/2  397,94 EUR 

2 456,94 EUR

 - Binnenuitvoering in R.V.S. AISI 304 en buitenkant in R.V.S. AISI 304/441.
- Onafhankelijke bovenstructuur (demonteerbaar).
- Bodem diepgetrokken met afgeronde hoeken.
- Standaard toebehoren: 1 rooster GN 1/1 (530x325) per deur.
- Deursluiting d.m.v. magnetische dichting.
- Hermetische getropicaliseerde unit (omgevingstemperatuur +43°).
- 1 geventileerde verdamper, die behandeld is tegen zouten "coating".
- Elektronische thermostaat, automatische ontdooiing.
- In de hoogte regelbare R.V.S. poten. 

 2 889,00 EUR 

 2 459,00 EUR 

 2 505,00 EUR 

 2 059,00 EUR  1 663,00 EUR 

 397,94 EUR 
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  -IL70TB/2/N-
Koel- en diepvrieskast 2x 350 lit. (GN 2/1)
- Standaard toebehoren: 2 roosters (530x650 mm) per 1/2 deur.
mm 700x800Xh2120 - 230V/1  

  -IE140/N-
Diepvrieskast (1400 lit.) GN 2/1
- Overdrukventiel, standaard toebehoren: 3 roos-
ters (530x650 mm) per deur.
mm 1440x800x2120 - 230V/1  

  -ID140/N-
Koelkast (1400 lit) GN 2/1
- Standaard toebehoren: 3 roosters (530x650 mm) per deur.
mm 1440x800x2120 - 230V/1  

 2 789,00 EUR 

 2 905,00 EUR 

 2 575,00 EUR 

  -ID70/N-
Koelkast (700 lit.) GN 2/1
- Standaard toebehoren: 3 roosters (530x650 mm).
mm 720x800x2120 - 230V/1  

  -IE70/N-
Diepvrieskast (700 lit.) GN 2/1
- Overdrukventiel, standaard toebehoren: 3 roos-
ters (530x650 mm).
mm 720x800x2120 - 230V/1  

 • Binnenuitvoering in R.V.S. AISI 304 en buitenuitvoering in R.V.S.
AISI 304/441.
• Bodem diepgetrokken met afgeronde hoeken.
• Grote deuren (slot in optie), binnenverlichting.
• Sluiting van de deur met magnetische dichting, met microscha-
kelaar voor het stoppen van de ventilator bij het openen van de
deur.
• Omkeerbare deur, scharnieren met automatische sluiting bij een
openingshoek onder 90°.
• Getropicaliseerde hermetische unit (omgevingstemp. +43°C),
geventileerde verdamper.
• Elektronische thermostaat. Automatische ontdooiing.
• In de hoogte regelbare R.V.S. poten. 

 2 139,00 EUR 

 1 745,00 EUR 
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  -K1/2-
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Quality

  -TG2N-
mm 1460x700xh850 - 0,26 kW - 230V/1    -TG3N-

mm 1980x700xh850 - 0,35 kW - 230V/1  

  -TG4N-
mm 2430x700xh850 - 0,37 kW - 230V/1  

  -TS2N-
mm 1090x700xh850 - 230V/1  

  -TS3N-
mm 1575x700xh850 - 230V/1  

  -TS4N-
mm 2060x700xh850 - 230V/1  

GN 1/1 

Zonder hermetische unit, met thermostatisch expan-
sieventiel, voorzien voor automatische ontdooiing

Gekoelde gastronorm werktafel GN 1/1

Beschikbaar in voorraad !!!
Ladenblok met 2 ladens

 • In- en uitwendig in R.V.S. AISI 304.
• Onafhankelijke bovenstructuur (demonteerbaar).
• Bodem diepgetrokken met afgeronde hoeken.
• Standaard toebehoren: 1 rooster GN 1/1 (530x325) per deur.
• Deursluiting d.m.v. magnetische dichting.
• Scharnieren met automatische sluiting bij een openingshoek
onder 90°.
• Hermetische getropicaliseerde unit (omgevingstemperatuur
+43°) (op uittrekbare geleiders).
• 1 geventileerde verdamper, behandeld tegen zouten
"coating".
• Elektronische thermostaat, automatische ontdooiing.
• In de hoogte regelbare R.V.S. poten. 

 2 449,00 EUR 
 2 189,00 EUR  1 732,00 EUR 

 427,05 EUR 

 2 804,00 EUR 

 2 376,00 EUR 
 1 924,00 EUR 
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  -CBT 101-
Diepvriescel 10 GN 1/1
- Productie per cyclus: 27 kg.
- Interne afmetingen: 640x575xh 730 mm.
- Losse structuur met 6 paar glijders.
mm 760x760xh1640 - 3800 Watt - 400V/3  

  -CBT 51-
Diepvriescel 5 GN 1/1
- Productie per cyclus: 7 kg.
- Interne afmetingen: 640x400xh 380 mm.
- Structuur met vaste platen.
mm 760x700xh850 - 830 Watt - 230V/1  

 • Uitvoering in RVS AISI 304.
• Elektronisch bedieningspaneel met tiptoetsen, twee cycli:“Soft” & “Hard”.
• Koelruimte met afgeronde hoeken, diepgetrokken bodem met afvoer. 
• “Z” vormige geleiders voor schalen GN 1/1 of 600x400 mm.
• Omkeerbare deur, opening op 180° , ingewerkte handgreep. Automatische sluiting van de deur, micro-scha-
kelaar voor het stoppen van de ventilator bij het openen van de deur.
• Hermetische unit (t° +32°C), geventileerde verdamper behandeld tegen zouten “coating”, koelmiddel
R404A, automatische ontdooiing bij iedere cyclus of manueel.
• Bedieningspaneel met toegankelijkheid aan de voorzijde, eenvoudig en snel toegankelijk voor de technieker.
Meegeleverde toebehoren : 
• Laadframe met stappen van 50 mm “anti-omkantelbaar”, kerntemperatuur.
NB: geleverd zonder roosters. 

 Geleverd met glazen opzetstructuur.
• Vervaardigd in R.V.S. AISI 304.
• Elektrische thermostaat , in een gesloten en water-
dichte doos.
• Koeling door middel van plaatkoeling Serpentine ver-
damper in koper geplaatst in de wanden.
• Polyurethaan isolatie zonder CFK.
• Structuur koelmiddel R134A.
• Hermetische unit  (+43°C).
NB : Geleverd zonder GN-bakken.
 

  -P/ST-TK-
- Set  van 4 regelbare R.V.S. poten.  

  -SX120/CC-
Gekoelde opzetvitrine 5x GN 1/4 - 150 mm, met R.V.S. deksel
mm 1200x340xh260/580 - 0,34 kW - 230V/1  

  -SX160/CC-
Gekoelde opzetvitrine 7x GN 1/4 - 150 mm, met  R.V.S. deksel
mm 1600x340xh260/580- 0,34 kW - 230V/1  

  -SX200/CC-
Gekoelde opzetvitrine 10x GN 1/4 - 150 mm, met R.V.S. deksel
mm 2000x340xh260/580 - 0,34 kW - 230V/1  

 6 658,00 EUR 

 3 749,00 EUR 

 575,00 EUR 

 629,00 EUR 

 689,00 EUR 

 79,90 EUR 
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  -GVL030/T-
Roomijsbewaarder 300 liter
- Standaard geleverd met 1 manden.
- Schuifdeksels, frame in aluminium natuurkleur,
Thermopane® ruiten.
- Analogische thermometer om de binnentemperatuur af te lezen.
- Externe realisatie in wit gelakte staalplaat.
- Binnenkant in gewafeld aluminium.
- Frame op zwenkwielen, waarvan 2 met rem.
mm1020x640xh860 - 0,21 kW - 230V/1  

  -BIG-EXPO/LUX-
Uitstalvitrine voor roomijs 
- 2x 10 bakken (360x160xh120 mm).
- Rechte ruiten.
- Ingebouwde hermetische koelgroep (omgevingstemperatuur +32°C).
- Inwendige verlichting.
- Reservecompartiment : 12 bakken (360x160xh120 mm).
N.B.: geleverd zonder bakken.
mm 1340x690xh1235 - 230V/1  

  -BRIO ICE-
Ijsbewaarder 170 liter
- Voor presentatie van roomijs, doorzichtig deksel in plexiglas.
- Uitwendige afwerking in wit geplastifieerde staalplaat.
- Statische verdamper.
- Ingebouwde hermetische unit (omgevingstemperatuur +25°C, H.R. 60%).
mm 784x644xh1183 - 230V/1  

  -GVL040/T-
Roomijsbewaarder 400 liter
mm1310x640xh860 - 0,27 KW- 230V/1   599,00 EUR 

 533,00 EUR 

 1 565,00 EUR 

 1 129,00 EUR 
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  -BABYGEL/48-
Ijscremebewaarder, 4-8 smaken "white"
- Vermogen: 4 bakken van 6,5 lit., 5 lit., 3 lit. of 8 bakken van 2,5
lit.
- Structuur in wit ABS, plexiglas deksel.
- Verdamper in koper.
- Koelgas R404A.
- Isolatie zonder "CFK".
- Eenvoudige reiniging en onderhoud.
NB: geleverd zonder bakken.
mm 925x505xh550 - 0,5kW - 230V/1  

  -MCV/2-
Slagroomtoestel in RVS, kuip 2 liters, 100 lit./uur
- Slagroomproductie doorlopende.
- Bewaart de slagroom in perfecte condities, vermijd schiften.
- Voordurende afkoeling van de verdeler. 
- Mogelijk op elk moment de productie stop te zetten.
- Eenvoudig onderhoud, kuip in RVS uitneembaar, perfecte hygiëne.
mm 250x410xh460 - 0,3 kW - 230V/1  

  -GL-4X6-
Wafelijzer elektrisch 2 stuks “type Luik 4X6“
mm 305x440xh230 - 1,5 kW - 230 V/1  

  -GB-3X5-
Wafelijzer elektrisch 2 stuks “type Brussel 3x5”
mm 305x440xh230 - 1,5 kW - 230 V/1  

 • Onderstel in R.V.S., regelbare poten.
• Wafelplaat in gietijzer , geeft een uniform bakre-
sultaat.
• Het wafelijzer Luik is gemaakt voor het bakken
van verse of diepvries wafels (zoals Mc Cain of
Avieta).
• Verwarming door middel van gepantserde
weerstanden incoloy bewerkt, regeling door ther-
mostaat 0 tot 300°C.
• Eenvoudig onderhoud: afneembare goot rondom
het apparaat (gepatenteerd). 

 1 939,00 EUR 

 1 254,00 EUR 

 566,00 EUR 

 566,00 EUR 
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  -TGV/20DA-
Automatische vertikale turbine, 20 lit./uur
- Vertikale turbine met automatische extractie.
- Mengvermogen, minimum 2 lit. en maximum 4 lit.
- Geluidsniveau onder 70 dB.
NB: enkel voor koud gebruik, geleverd op wielen.
mm 460x510xh960 - 2,2kW - 400V/3*  

  -TGV/5D-
Vertikale automatische turbine, tafelmodel, 10 lit./uur
- Turbine met automatische extractie.
- Weinig onderhoud en gemakkelijk te gebruiken.
- Mengvermogen, minimum 1 lit. en maximum 2 lit.
- Geluidsniveau onder 70 dB.
NB: enkel voor koud gebruik.
mm 410x510xh590 - 1,5kW- 230V/1  

  -TGB/5-
Vertikale turbine, tafelmodel, 5 lit./uur
- Vertikale turbine, ideaal voor restaurants.
- Weinig onderhoud en gemakkelijk te gebruiken.
- Mengvermogen, minimum 1 lit. en maximum 1,3 itl.
- Geluidsniveau onder 70 dB.
NB: enkel voor koud gebruik.
mm 410x460xh320 - 0,6kW- 230V/1  

  -PCT/10-35W-
Pastorisator in combinatie met ijscremeturbine, 10-35 lit./uur
- Pastoriseert en koelt alle half-vloeibare voedselmengelingen.
- De pastorisatiecyclus en de vriescyclus gebeuren in dezelfd kuip, geen over-
dracht van producten, voor een perfecte hygiëne.
- 10 automatische cycli en 14 programeerbare cycli voor specifieke recepten.
Programmatie van tijd en temperatuur.
- Mengvermogen minimum 3 lit. en maximum 6 lit.
- Geluidsniveau onder 70 dB.
- Waterverdamper**, geleverd op wielen.
mm 490x600xh1100 -5kW- 400V/3  *

* Op aanvrag 230V/3 - ** Op aanvrag luchtverdamper

 7 235,00 EUR 

 16 799,00 EUR 

 5 065,00 EUR 

 2 699,00 EUR 
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*   -BRIO-43/X-
Elektrische convectieoven 4 niveaus (433x333 mm)
- Kookkamer met afgeronde hoeken in RVS AISI 304, buitenkant in
RVS AISI 430.
- 2 motoren en ventilatoren, binnenverlichting.
- Deur met dubbele beglazing, waterdichte dichting op de voorzijde.
- Ruimte tussen roosters 75 mm.
N.B.: standaard geleverd met 4 kookplaten. 
mm 559x546xh610 - 3,2 kW - 230V/1  

  -BRIO-43S/X-
Elektrische convectieoven 4 niveaus (433x333 mm.) + salamander
- Kookkamer met afgeronde hoeken in RVS AISI 304, buitenkant in AISI
430.
- 2 motoren en ventilatoren, binnenverlichting.
- Deur met dubbele beglazing, waterdichte dichting op de voorzijde.
- Ruimte tussen de kookplaten 75 mm.
NB: geleverd met 4 RVS kookplaten.
- Salamander-grill.
mm 559x546xh610 -  3,9 kW - 230V/1  

  -BRIO-64/X-
Elektrische convectieoven 4x 600x400 mm
- Kookruimte met afgeronde hoeken in RVS AISI 304, buitenkant in
RVS AISI 430.
- 2 motoren en ventilatoren, binnenverlichting, manuele bevochtiger.
- Deur met dubbele beglazing, waterdichte dichting op de voorzijde.
- Ruimte tussen de platen 75 mm.
NB: standaard geleverd met 4 RVS kookplaten.
mm 726x616xh610 -  3,72 kW - 230V/1  

*

 526,00 EUR 

 560,00 EUR 

 952,00 EUR 
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Delice Line
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E

Choice

 Info:
• Snel temperatuurbereik. 
• Vlug en gelijkmatig bakken, zelfs op lage tempe-
ratuur dankzij de warmteverdeling met een venti-
lator.
• Dankzij de waterverdamper, kookt u zonder uit-
drogen. 
 

  -CPE434-
Convectie oven elektrisch 4x 433x333 mm
- Manuele verdamper.
- 2 ventilatoren 2800 t/min. “autoreverse“.
- Geleiders 70 mm tussenruimte met anti-kantelsysteem.
- Geleverd met 2 roosters en 2 platen.
mm 659x546xh484 - 3,2 kW - 230V/1  

 • Interne en externe constructie in R.V.S. AISI 304/441.
• Volledig gesoldeerde kookruimte, complete waterdichtheid, afgeronde hoeken. Diepgetrokken bodem.
Draagstructuur gemakkelijk verwijderbaar. Warmteverspreiders gemakkelijk demonteerbaar. Regelbare
oura. Gehele verlichting van de ruimte. 
• Deur: warmtebestendig met dubbele beglazing (4 mm), tussenruit met scharnieren, onderhoudsvrien-
delijke. Ergonomisch en warmtebestendig handvat, automatische sluiting, met afsluitdichting.
Microschakelaar voor het stoppen van de ventilator bij opening.
• Manuele luchtbevochtiger.
• Elektrische verwarming met gepantserde R.V.S. weerstanden geplaatst achter de ventilatieramen van
de ventilator. Bedienningspaneel, samengesteld uit een vochtigheidsafstemknop, elektronische ther-
mostaat van 30°C tot 300°C, timer van 1 tot 120 min. 

  -CPE644-
Convektie oven elektrisch 4x 600x400 mm
- Geleiders 70 mm tussenruimte en anti-kantelsysteem.
- Manuele verdamper.
- 2 ventilatoren 2800 t/min. “autoreverse“.
- Geleverd met 1 rooster 600X400 mm. 
- Binnenbouw in roestvrijstaal AISI 304.
mm 826x616xh484 - 6 kW - 400-230V/3  

  -CPE644-(230/1)-
Convektie oven elektrisch 4x 600x400 mm
- Geleiders 70 mm tussenruimte, anti-kantelsysteem.
- Manuele verdamper.
- 2 ventilatoren 2800 t/min. “autoreverse“.
- Geleverd met 1 rooster 600X400 mm.
mm 826x616xh484 - 3,8 kW - 230V/1  

 1 317,00 EUR 

 1 423,00 EUR 

 989,00 EUR 
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Pastry Line
BESTTH

E

Choice

  -PFE 5D-
Elektrische brood- en banketoven 5x 600x400 mm
NB: dampkap in optie, geleverd met 1 rooster.
mm 940x850xh805 -9,5kW 400/230V/3  

 • Interne en externe constructie in R.V.S. AISI 304/441.
• Volledig gesoldeerde kookruimte, complete waterdichtheid,
afgeronde hoeken. Diepgetrokken bodem. Draagstructuur van
de platen gemakkelijk verwijderbaar. Warmteverspreider
gemakkelijk demonteerbaar. Regelbare oura. Gehele verlich-
ting van de ruimte.
• Deur met ergonomisch en warmtewerend handvat, automa-
tische sluiting, waterdichte afdichting. Microschakelaar voor
het stoppen van de ventilator bij opening. 
• Automatische luchtbevochtiger.
• Verwarming op gas met R.V.S. branders AISI 304 met gesta-
biliseerde vlam.
• Elektrische verwarming met R.V.S.gepantserde weerstanden,
gevestigd achter de ventilatieramen van de ventilator.
• Bedieningspaneel, samengesteld uit een vochtigheidsafs-
temknop, elektronische thermostaat van 30°C tot 300°C, timer
van 1 tot 120 min., ventilator met 2 snelheden.  

  -PFG 8D-
Gas brood- en banketoven 8x 600x400 mm
NB: dampkap in optie, geleverd met 1 rooster.
mm 940x900xh105 - 0,7kW- 230V/1  

  -PFE 8D-
Elektrische brood- en banketoven 8x 600x400
mm
NB: dampkap in optie, geleverd met 1 rooster.
mm 940x900xh1050- 15,6kW - 400-230V/3  

  -CPE643-F-
Convektie oven elektrisch 3x 600x400 mm
- Geleiders 70 mm tussenruimte en anti-kantelsysteem.
- Manuele verdamper.
- Kanteldeur, roestvrijstaal handvat.
-1 ventilator 2800 t/min. “autoreverse“.
- Geleverd met1 rooster 600X400 mm.
mm 826x616xh405 - 3,8 kW - 230V/1  

2 snelheden

 4 925,00 EUR 

 3 529,00 EUR 

 5 655,00 EUR 

 1 209,00 EUR 
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Gold Line

-2° +8°

-10° -25°

-2° +8°

600x400

600x400

-2° +8°

-10° -25°

  -TP3NG-
mm 2245x800xh850 - 230V/1 - 550 lit.  

  -TP4NG-
mm 2830x800xh850 - 230V/1 - 760 lit.  

Top granit
30 mm

BESTTH
E

Quality

Pastry Line

BESTTH
E

Choice

  -IE140PC/N-
Diepvrieskast (1400 lit.) patisserie
- Standaard voorzien: 20 paar geleiders voor
schalen 600x400 mm per deur.
mm 1400x780x2050 - 230V/1  

  -ID140PC/N-
Koelkast (1400 lit) patisserie
- Standaard voorzien: 20 paar geleiders voor
schalen 600x400 mm per deur.
mm 1400x780x2050 - 230V/1  

 • In-en uitwendig in R.V.S. AISI 304.
• Polyurethaan isolatie (60 mm) zonder CFK.
• Onafhankelijke top in graniet (demonteer-
baar).
• Standaard toebehoren: 4 paar geleiders
600x400 mm per deur.
• Deursluitingen d.m.v. magnetische dichting.
• Hermetische getropicaliseerde unit (omge-
vingstemp. +43°C) (op uittrekbare geleiders).
• Verdamper(s) behandelt tegen voedingszuren.
• Elektronische thermostaat, automatische ont-
dooiing.
• In de hoogte regelbare R.V.S. poten. 

 • Binnenkant in R.V.S. AISI 304 en bui-
tenkant in R.V.S. AISI 304/441.
• Bodem diepgetrokken met afgeronde
hoeken.
• 1 grote deur met slot, binnenverlich-
ting.
• Sluiting van de deur met magneti-
sche dichting, met microschakelaar
voor het stoppen van de ventilator bij
het openen van de deur.
• Omkeerbare deur, scharnieren met
automatische sluiting bij een ope-
ningshoek onder 90°.
• Koelgroep “geschrankt”.
• Getropicaliseerde hermetische unit
(omgevingstemp. +43°C), geventileerde
verdamper.
• Elektronische thermostaat, automati-
sche ontdooiing.
• Vochtigheidsmeter (t°. -2°C +8°C).
• Overdrukventiel (t°. -10°C -25°C).
• In de hoogte regelbare R.V.S. poten. 

  -IE70PC/N-
Diepvrieskast (700 lit.) patisserie
- Standaard voorzien: 20 paar geleiders voor schalen
600x400 mm.
mm 700x780x2050 - 230V/1  

  -ID70PC/N-
Koelkast (700 lit.) patisserie
- Standaard voorzien: 20 paar geleiders voor schalen
600x400 mm.
mm 700x780x2050- 230V/1  

 3 212,00 EUR 

 2 729,00 EUR 

 3 239,00 EUR 

 2 836,00 EUR 

 2 344,00 EUR 

 1 989,00 EUR 
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 • Walst elk soort deeg (bladerdeeg, zachte degen, brioches,...).
• Repen in synthetisch materiaal met polyurethaan.
• nauwkeurige regeling van dikte van het deeg.
• Schrapers en steunen in voedselpolyethyleen.
• Gemakkelijk in en uit elkaar te zetten, zonder gereedschap. 
• Cylinders in gechromeerd staal, diam. 84 mm .
• Band die werkt in twee richtingen (R & L).
• Onderstel in geschilderd staal. 
• Noodstop knop van het type "vuistslag". 
• Veiligheidsrooster van de rollen in R.V.S.
• Aandrijvingssystemen, zelfsmerend. 

  -LB50-100/T-
Band-uitroller, tafelmodel, 500x1000 mm
- Opening van de cylinders 0-38 mm.

- Snelheid vooruitgang  50 cm/sec (1 snelheid).
- Manuele bediening.
mm 2060x970 - 0,55 kW - 400-230V/3  

  -LB50-75/T-
Band-uitroller, tafelmodel, 500x750 mm
- Opening van de cylinders 0-38 mm.
- Snelheid vooruitgang  50 cm/sec (1 snelheid).
- Manuele bediening.
mm 1560x970 -  0,55 kW -  400-230V/3  

  -LM/60-140-
Band-uitroller op onderstel, 600x1400 mm
- Opening van de cylinders van 0 - 55 mm.

- Snelheid van vooruitgang 60cm/sec (1 snelheid).
- Bediening met pedalen (of manueel) zo kan de bediener de
handen vrij houden.
mm 3460x1070 - 0,75 kW -  400-230V/3  

  -LM/50-10-
Band-uitroller op onderstel, 500x1000 mm
- Opening van de cylinders van 0 - 55 mm.
- Snelheid van vooruitgang 60cm/sec (1 snelheid).
- Bediening met pedalen (of manueel) zo kan de bediener de
handen vrij houden.
mm 2660x970 - 0,55 kW - 400-230V/3  

 3 939,00 EUR 

 3 899,00 EUR 

 4 819,00 EUR 

 4 235,00 EUR 
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BESTTH
E

Quality

BESTTH
E

Price
BESTTH

E

Quality

* *

  -DSP/A-
Steunschijf  

  -F1.5/A-
1,5 mm.*  

  -F1.0/A-
1 mm.*  

 • Gerealiseerd in een fusie van geanodiseerd aluminiumlegering (voor voeding) en
R.V.S..
• Gebruiksvriendelijk, veiligheidsgarantie d.m.v. micro-schakelaar gesitueerd op
de hefarm en op het  deksel.
• Geventileerde motor.
• Bediening op laagspanning 24V, waterdichte elektrische doos (IP54), NVR (No-
Voltage Release). 

 • Volledig gerealiseerd in R.V.S., anti-kleef en behandeld tegen voedingszuren en zou-
ten.
• Zeer krachtige motor(0,55 kW), geventileerd.
• Gebruiksvriendelijk, veiligheidsgarantie d.m.v. micro-schakelaar gesitueerd op de
hefarm en op het  deksel.  
• Bediening op laagspanning 24V, waterdichte elektrische doos (IP54), NVR (No-
Voltage Release) om elke onopzettelijke start te vermijden.  

  -TVA-38-
Groentensnijmachine tafelmodel
- Uurproductie 100-300 kg.
mm 240x570xh470/810 - 0,38 kW - 230V/1  

  -TVX-55-
Groentensnijmachine tafelmodel R.V.S.
- Uurproductie 150-350 kg.
mm 265x530xh490/870 - 0,55 kW - 230V/1  

 Info:  
Speciaal ontworpen voor productie van middelgrote
hoeveelheden.(géén continue bewerkingen), daar het bovenste
gedeelte zich zeer makkelijk laat demonteren kan het toestel in de

 Info:  
Speciaal ontworpen voor een continue productie, zeer onderhouds-
vriendelijk, daar het bovenste gedeelte zich zeer makkelijk laat
demonteren en daar het volledig in R.V.S.  uitgevoerd is, kan het toes-
tel in de vaatwasser worden gereinigd. 

 - "Hoge" versies op onderstel 
- Ontworpen voor kleine of gemiddelde producties,voor alles types deeg,koekj
esdees,taart deeg of pizzas,voor preparatie van vulsels,mouses, crèmes en
andere producten die tot schuim geklopt moeten worden...
- Chassis in geschilderd staal 
- Deksel van plastic 
- Beschermingsrooster in R.V.S.en plexiglas,wanneer de rooster word opgehof-
fen,gaat de kuip tegelijkertijd naar beneden. snelheidsregelaar en een timer 
- Bij het stoppen van de machine, wordt de rotatie afgeremd 
- Noodstop knop van het type "vuistslag" 
- Aandrijvingssystemen in speciaal staal,zeer stil 
- Toebehoren standaard geleverd :klopper,spatel,spiraal en R.V.S.kuip. 

  -HBM-20/V-
Hoge versies op onderstel, 20 liter
mm 450x660xh1215 - 0,75 kW -  230V/1  

  -HBM-40/V-
Hoge versies op onderstel, 40 liter
mm 590x870xh1400 - 2,2 kW - 230V/1  

  -HBM-60/V-
Hoge versies op onderstel, 60 liter
mm 670x870xh1480 - 3 kW - 230V/1  

* Specifiek voor banketbakkerij, te combineren met de DSP/A * Specifiek voor banketbakkerij, te combineren met de DSP/A

  -G1.5/A-
1,5 mm.*  

  -DSP/A-
Steunschijf  

  -G1.0/A-
1 mm.*  

 73,90 EUR 

 63,90 EUR 

 63,90 EUR 

 717,00 EUR 

 949,00 EUR 

 73,90 EUR 

 2 979,00 EUR 

 6 159,00 EUR 

 5 269,00 EUR 

 63,90 EUR 

 63,90 EUR 
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  -NT33/G-(230/1)-
Bakkerstrog voor pasta, 33 liter – spiraalversie
- Model met 1 snelheid, timer inbegrepen.
- Diameter van de kuip: 400 mm (33 liter) = 25 kg deeg.
mm 440x720xh830 - 2 kW - 230V/1  

  -NT22/G-(230/1)-
Bakkerstrog voor pasta, 22 liter - spiraalversie
- Model met 1 snelheid, timer inbegrepen.
- Diameter van de kuip: 350 mm (22 liter) = 18 kg deeg.
- Kuip in R.V.S. 18/10 AISI 304.
mm 400x680xh690 - 0,7 kW - 230V/1  

  -NT33/G-ALZ/VV-
Bakkerstrog voor pasta, 33 liter – spiraalversie
- Model met 1 snelheid, timer inbegrepen.
- Diameter van de kuip: 400 mm.
- Kantelbare kop en verwijderbare kuip (33 liter) = 25 kg
deeg.
- Variabele snelheden.
mm 460x800xh760 - 1,1 kW - 230V/1  

  -NT22/G-ALZ/VV-
Bakkerstrog voor pasta, 22 liter – spiraalversie
- Model met 1 snelheid, timer inbegrepen.
- Diameter van de kuip: 350 mm.
- Kantelbare kop en verwijderbare kuip (22 liter) = 18 kg
deeg.
- Variabele snelheden.
mm 400x690xh680 - 1,1 kW - 230V/1  

  -NT53/G-VV-
Bakkerstrog voor pasta, 53 liter – spiraalversie
- Timer inbegrepen.

- Diameter van de kuip: 500 mm (53 lit) = 44 Kg deeg.
- Variabele snelheden.
mm 520x860xh760 - 2,2 kW - 230V/1  

 1 268,00 EUR 

 999,00 EUR 

 1 654,00 EUR 

 1 483,00 EUR 

 1 696,00 EUR 
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  -P32/X-
Pizzaroller diam. 320 mm, 2 rollen, in R.V.S.
- Behandeling van 80 tot 210 gr. en  regelbaar van 140 tot 310 mm.
mm 430x500xh630 - 0,25 kW - 230V/1  

  -P42/XV-
Pizzaroller diam. 420 mm, 2 rollen “linear”, in R.V.S.
- Behandeling van 210 tot 600 gr. en regelbaar van 260 tot 400 mm.
- “Koud” uitrolsysteem, pizzadeeg, op platen (paralelle rollen).
- Bedieningspedaal standaard inbegrepen.
mm 530x530xh730 - 0,37 kW - 230V/1  

 • Zeer flexibele en krachtige rollen.
• Vervaardigd in R.V.S. AISI 304.
• “Koud” uitrolsysteem.
• De rollen zijn in teflon (voor voeding), regelbare dikte,
bescherming van de bovenste rol in plexiglas, onderaan
in R.V.S.
• Bediening met lage spanning 24V, met tiptoetsen. 

 Info:
De rollers hoeven geen gespecialiseerd personeel voor het gebruik, ze
laten toe tijd en geld te winnen. Ontworpen om praktische oplossin-
gen te vinden voor het bereiden van pizza’s, brood, taart, enz. 

  -P42/XVM-
Pizzaroller diam. 420 mm, 1 rol  “Linear”, in R.V.S.
- Behandeling van 210 tot 600 gr. en regelbaar van 260 tot 400 mm.
- Compacte en economische pizzaroller.
- “Koud” uitrolsysteem, pizzadeeg, op platen (1 enkele rol).
- Bediening met lage spanning 24V.
- Opgepast: geen bedieningspedaal beschikbaar.
mm 570x400xh450 - 0,37 kW - 230V/1  

  -P42/X-
Pizzaroller diam. 420 mm, 2 rollen, in R.V.S.
- Behandeling van 210 tot 600 gr. en  regelbaar van 260 tot 400 mm.
mm 530x530xh730 - 0,37 kW - 230V/1  

 889,00 EUR 

 1 039,00 EUR 

 1 089,00 EUR 

 759,00 EUR 
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Stackable

 - Kamer met vloer in vuurvaste steen.
- Kleine schouw voor evacuatie van de dampen .
- Binnenverlichting “hoge T°”, ingebouwd.
- Groot raam in veiligheidsglas.
- Verwarming met gepantserde weerstanden in R.V.S.
- Regeling van de T° (450°C), veiligheidsthermostaat
standaard inbegrepen. 

 De Plus - Onafhankelijke dubbele thermostaat (plafond en
vloer), mogelijk om aan te passen aan alle soorten pizza -
Temperatuuraflezing, analoge thermometer. 

  -MACRO42-
Elektrische pizza-oven diam. 420 mm, kamer
420x420x144 mm
mm 702x564xh385 - 2,3 kW - 230V/1 50/60Hz  

  -FF133-
Elektrische oven “hoge temperatuur“ met quartz
- Volledig in roestvrijstaal, deur met warmtewerend handvat.
- Vlug temperatuur bereik, bodem in warmtehoudende steen.
- Ideaal om pizza te bakken (tot diam. 330mm) verse in 3min., diep-
vries in 4,30 min.
- Verwarming door middel van infrarood quartz, thermostaat van 0 tot
350°C, timer van O tot 15 min. of bestendig, afzonderlijke regeling voor
iedere quartzbuis.
mm 480x465xh240 - 2 kW - 230 V/1  

  -HRP-7M-
Mozzarella rasp
- Uitwendig frame in RVS , bovenkuip en opvangschaal in RVS AISI 304.
- Geleverd met rasp van 7 mm.
- Aandrijving via raderwerk in oliebad.
- Bediening laagspanning 24 V, thermische beveiliging.
- Uurproduktie : 50 kg/u.
mm220x420xh430 - 0,75kW - 230V/1  

  -DP35-EK(230/1)-
Elektrische pizza-vorm
- Ø tot 350 mm.
- Platen in R.V.S. verwarmd door weerstanden.
- Specifiek bestudeerd voor grote produkties van pizza’s
of taarten 400 stuk per uur.
- Frame in R.V.S.
mm 500x610xh770 - 3,8 kW - 230V/1N 50Hz  

 735,00 EUR 

 599,00 EUR 

 634,00 EUR 

 3 364,00 EUR 
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 • Voorkant in “RUSTIEK” uitvoering,
gerealiseerd in geverfd staal op hoge
temperatuur, raamwerk in gelakte
staalplaat. Isolatie in rotswol.
• Kamer met bovenboog in R.V.S. (uit-
gezonderd E3F/24R), die het ontsnap-
pen van de warmte vermijd bij het
open van het deurtje.
• Kamer vervaardigt in gegalvaniseerd
staal, de bodem is in een speciale
vuurvaste materie.
• Deur met patrijspoort in « securit »
glas, warmtebestendig handvat.
• Binnenverlichting (uitgezonderd
E3F/24R).
• Verwarming door gepantserde elek-
trische weerstanden, geplaatst onder
de bodem en op het gewelf van de
kamer, regeling met thermostaat (50
tot 450°C), analoge thermometer (uit-
gezonderd E3F/24R) en veiligheids-
thermostaat standaard inbegrepen. 

  -EFP/66R-
Elektrische pizza-oven, 2x 6 pizza’s met diam. 330 mm, 2 kamers
- Kamers: 660x990x150 mm, 2x 6 pizza’s met diam. 330 mm.
mm 980x1210xh750 - 14,4 kW - 400-230V/3N 50Hz    -EFP/44R-

Elektrische pizza-oven, 2x 4 pizza’s met diam. 330 mm, 2 kamers
- Kamers: 660x660x150 mm, 2x 4 pizza’s met diam. 330 mm.
- “Schouw’’ voor de evacuatie van de dampen.
mm 980x930xh750 - 9,4 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -EFP/6R-
Elektrische pizza-oven, 6 pizza’s met diam. 330 mm, 1 kamer
- Kamer: 660x990x150 mm, 6 pizza’s met diam. 330 mm.
mm 980x1210xh420 - 7,2 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -EFP/4R-
Elektrische pizza-oven, 4 pizzas met diam. 330 mm, 1 kamer
- Kamer: 660x660x150 mm, 4 pizza’s met diam. 330 mm.
- 2 stapelbare ovens (4+4).
- “schouw’’ voor de evacuatie van de dampen.
mm 980x930xh420 - 4,7 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -E3F/24R-
Elektrische pizza-oven, 2 kamers 620x500x120 mm.
- Kamers: 2x 620x500x120 mm.
- Thermostatische contrôle van de twee kamers, met 3 thermostaten.
mm 960x760xh650 - 7,5 kW - 400-230V/3N 50Hz  

 1 059,00 EUR 

 975,00 EUR 
 1 125,00 EUR 

 1 905,00 EUR 

 1 625,00 EUR 

Ø 330mm
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PLUSPLUS
REGENERATION

Ø 350mm

 -LD6/35-N-     

 -LD12/35-N-    

 - Regelbaar ventilatieventiel, voor de evacuatie van de dampen.
- Binnenverlichting "hoge T°", ingebouwd.
- Deur met veerscharnieren, groot raam in veiligheidsglas.
- Verwarming met gepantserde weerstanden in R.V.S., regeling van de T° (450°C). 

  -LD8/35-N-
Elektrische pizza-oven - 2x 4 pizzas 350 mm
Kamer: 700x700x150 mm (6,6 kW), 4 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1070x1010xh720 - 13,2 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -LD4/35-N-
Elektrische pizza-oven - 4 pizzas 350 mm
Kamer: 700x700x150 mm (6,6 kW), 4 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1070x1010xh400 - 6,60 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -LD12/35-N-
Elektrische pizza-oven - 2x 6 pizzas 350 mm
Kamer: 700x1050x150 mm (8,8 kW), 6 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1070x1360xh720 - 17,76 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -LD6/35-N-
Elektrische pizza-oven - 6 pizzas 350 mm
Kamer: 700x1050x150 mm (8,8 kW), 6 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1070x1360xh400 - 8,88 kW - 400-230V/3N 50Hz  

 De PLUS punten : kamer in R.V.S.
- Weerstanden geïntegreerd in de vuurvaste steen van
de bodem, snelle T°-opvoer, heel homogeen bakresul-
taat, dit alles met +/- 25% energiebesparing.
- “Dubbelwandige” arcadeboog in R.V.S., vermijd dat
de warmte ontsnapt, en een “dichte” plaatsing van de
bovenste weerstanden, zijn de garantie van het tem-
peratuurbehoud in de kamer wanneer de deur wordt
geopend… onnodig de pizza’s te draaien!!
- Onafhankelijke dubbele thermostaat (vloer en pla-
fond), mogelijk om aan te passen aan alle soorten
pizza.
- T° aflezing met digitale thermometer.
- Decoratieve verwijderbaar dampkap standaard bij
geleverd. 

 2 259,00 EUR 

 2 679,00 EUR 

 1 519,00 EUR 

 1 599,00 EUR 



Logic Line Plus BESTTH
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Choice

Ø 350mm

 -LD6/35XL-N-   

 -LD18/35-N-

  -LD6/35XL-N-
Elektrische pizza-oven “Extra-large” - 6 pizza’s 350 mm
Kamer: 1050x700x150 mm (9 kW), 6 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1420x1010xh400 - 9,00 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -LD12/35XL-N-
Elektrische pizza-oven “Extra-large” - 2x 6 pizza’s 350 mm 
Kamer: 1050x700x150 mm (9 kW), 6 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1420x1010xh720 - 18,00 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -LD9/35-N-
Elektrische pizza-oven - 9 pizza’s 350 mm
Kamer: 1050x1050x150 mm (13,3 kW), 9 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1420x1360xh400 - 13,32 kW - 400-230V/3N 50Hz  

  -LD18/35-N-
Elektrische pizza-oven - 2x 9 pizza’s 350 mm
Kamer: 1050x1050x150 mm (13,3 kW), 9 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1420x1360xh720 - 26,64 kW - 400-230V/3N 50Hz  

R.V.S. onderstel +ondertablet voor LD4/35-N , op nylonwielen, 2 met rem
mm 1070x850xh950  

R.V.S. onderstel +ondertablet voor LD8/35-N , op nylonwielen, 2 met rem
mm 1070x850xh850  

R.V.S. onderstel +ondertablet voor LD6/35-N , op nylonwielen, 2 met rem
mm 1070x1200xh950  

R.V.S. onderstel +ondertablet voor LD12/35-N, op nylonwielen, 2 met rem
mm 1070x1200xh850  

R.V.S. onderstel +ondertablet voor LD6/35XL-N, op nylonwielen, 2 met rem
mm 1420x850xh950  

R.V.S. onderstel +ondertablet voor LD12/35XL-N, op nylonwielen, 2 met rem
mm 1420x850xh850  

R.V.S. onderstel +ondertablet voor LD9/35-N, op nylonwielen, 2 met rem
mm 1420x1200xh950  

R.V.S. onderstel +ondertablet voor LD18/35-N, op nylonwielen, 2 met rem
mm 1420x1200xh850  

  -SLD4/35-N-

  -SLD8/35-N-

  -SLD6/35-N-

  -SLD12/35-N-

  -SLD6/35XL-N-

  -SLD12/35XL-N-

  -SLD9/35-N-

  -SLD18/35-N-

 1 845,00 EUR 

 2 059,00 EUR 

 3 139,00 EUR 

 3 625,00 EUR 

 449,00 EUR 

 449,00 EUR 

 479,00 EUR 

 479,00 EUR 

 486,00 EUR 

 486,00 EUR 

 499,00 EUR 

 499,00 EUR 
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Genius Line BESTTH
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Quality

Ø 350mm

  -GDX6/35LX-
Elektrische oven “extra large” 6 pizza’s Ø 350 mm
- Kamer: 1060x710xx160 mm (7,8 kW), 6 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1490x1020xh435 - 7,8 kW - 400V/3N 50Hz  

  -GDX9/35X-
Elektrische oven 9 pizza’s Ø 350 mm
- Kamer: 1060x1060xx160 mm (11,7 kW), 9 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1490x1370xh435 - 11,7 kW - 400V/3N 50Hz  

  -GDX18/35X-
Elektrische oven 2x 9 pizza’s Ø 350 mm
- Kamer: 1060x1060xx160 mm (11,7 kW), 9 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1490x1370xh770 - 23,4 kW - 400V/3N 50Hz  

  -GDX12/35LX-
Elektrischeoven “extra large” 2x 6 pizza’s Ø 350 mm
- Kamer: 1060x710xx160 mm (7,8 kW), 6 pizza’s diam. 350 mm.
mm 1490x1020xh770 - 15,6 kW - 400V/3N 50Hz  

Onderstel en dampkap in optie

 - Kamer in R.V.S., vloer in vuurvaste steen 
- Elektrisch ventilatieventiel, voor de evacuatie van de stoomdampen
- Inbebouwde interne verlichting "Hoge T°".
- "uitgebalanseerde" deur,  "panoramisch" raam in veiligheidsglas
- Verwarming door gepantserde weerstanden in R.V.S., geplaatst onder de bodem en
op het plafond van de oven, arcade in R.V.S., om het vermijden van warmteverlies bij
het openen van de deur.
- "onafhankelijk" en uitneembaar bedieningspaneel, gemakkelijke toegang voor de
naverkoopdienst. 

 6 499,00 EUR 

 5 935,00 EUR 

 3 485,00 EUR 

 3 675,00 EUR 
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Gaz Line

BESTTH
E

Quality
Ø 350mm

Ø 330mm

  -CGD/1X-
Elektrische hoekoven, 8 pizza’s 350 mm
- Kamer: 1180x1180xh160 mm (11,7 kW), 8
pizza’s diam. 350 mm (11 van diam. 300 mm).
mm 1420x1580xh435 - 11,7 kW - 400V/3N 50Hz  

Onderstel en dampkap in optie

 - Kamer in R.V.S., bodem in vuurvaste steen.
- Elektrisch ventilatieventiel, voor de evacuatie van de
stoomdampen.
- Ingebouwde binnenverlichting "hoge T°".
- "Uitgebalanseerde" deur, "panoramisch" raam in veili-
gheidsglas.
- Verwarming door gepantserde weerstanden in R.V.S.,
geplaatst onder de bodem en op het plafond van de oven,
arcade in R.V.S., om warmteverlies te vermijden bij het
openen van de deur. 
- "Onafhankelijk" en uitneembaar bedieningspaneel,
gemakkelijke toegang voor de naverkoopdienst. 

  -GL6/33-
Gasoven, 6 pizza’s Ø 330 mm
- Kamer: 680x1100xh150 mm (20 kW), 6 pizza’s diam.
330 mm.
mm 1060x1300xh500 - 17200 kcal-h  - 230V/1N
50Hz  

 - Kamer in R.V.S., vloer in vuurvaste steen.
- Ventilatieventiel voor de evacuatie van de stoomdampen.
- Ingebouwde interne verlichting "hoge T°".
- "Uitgebalanseerde" deur, "panoramisch" raam in veiligheidsglas.
- Controle met een elektronische klep, uitgerust met een aanstekingsbougie en een veiligheidssysteem. 
-  Arcade in R.V.S., om warmteverlies te vermijden bij het openen van de deur.
- "Onafhankelijk" en uitneembaar bedieningspaneel, gemakkelijke toegang voor de naverkoopdienst. 

 3 978,00 EUR 

 3 599,00 EUR 
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FTGV 40/56-EK
FTEV 40/56-EK

FTGV 50/85-EK
FTEV 50/85-EK

FTGV 65/105-EK
FTEV 65/105-EK

Ø 150 mm(80 gr) 145-115
Ø 200 mm(145 gr) 80-75 145-115
Ø 250 mm(230 gr) 45-35 90-70 155-140
Ø 300 mm(330 gr) 30-25 55-40 110-95
Ø 350 mm(450 gr) 25-20 40-30 80-70
Ø 400 mm(585 gr) 20-15 35-30 60-45
Ø 450 mm(740 gr) - 30-25 45-35

3”50 - 4”50 3”50 - 4”50 3”50 - 4”50
400x560xh85 500x850xh100 650x1050xh100

Ø 500 mm(915 gr) - - 35-30

  -FTGV 65/105-EK-
mm 1350x2000xh490/1080 -20650 kcal + 0,85 kW - 230V/1  

  -FTEV 65/105-EK-
mm 1350x2000xh490/1080 - 18kW - 400-230V/3  

  -FTGV 40/56-EK-
mm 940x1100xh520 - 6500kcal/h +0,37 kW - 230V/1  

  -FTEV 40/56-EK-
mm 940x1100xh520 - 7,77 kW - 400-230V/3  

  -FTGV 50/85-EK-
mm 1280x1720xh570/1110 - 12000 kcal/h + 0,65kW - 230V/1  

  -FTEV 50/85-EK-
mm 1280x1720xh570/1110 - 14,45 kW - 400-230V/3  

BESTTH
E

Quality

Conveyor Line

 Info: Ideaal ontworpen voor het continu bereiden van pizzas,
geroosterd brood, taarten, croissants, lasagne enz....
Warme luchtstroom , hetgeen een bereiding toelaat op een lagere
temperatuur dan de traditionele ovens, wat een beter kookresul-
taat met zich meebrengt evenals een besparing van energie. 

Production/h

Kooktunnel : Elektronische regeling van de temperatuur en van de   tunnelsnelheid.
Snel temperatuurbereik, gemakkelijke toegang voor het onderhoud, zijdelingse deurtje
voor visuele controle van het kookproces (behalve FTGV-FTEV 40/56-EK)

Gasverwarming : Elektronische controle van de vlam, minimum/maximum regeling.

Elektrische verwarming : Onafhankelijke regeling van het vermogen (boven en onder)
Elektronisch « digitaal » bedieningspaneel, frontale toegankelijkheid, gemakkelijk en
snel voor de naverkoopdienst.

Inbegrepen toebehoren :  onderstel op draaibare wielen met remmen (behalve FTGV-
FTEV 40/56-EK)

Temps de cuisson
Dimensions interne

Stackable

 9 679,00 EUR 

 10 119,00 EUR 

 12 759,00 EUR 

 13 199,00 EUR 

 5 599,00 EUR 

 6 129,00 EUR 
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E

Price

+2° +8°

+2° +8°

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/2

BESTTH
E

Price

Compact Line

  -SY200/DV-
Gekoelde opzetvitrine 9x GN 1/3 - 150 mm, met glasopbouw
mm 2000x395xh225/435  

  -SY160/DV-
Gekoelde opzetvitrine 7x GN 1/3 - 150 mm, met glasopbouw
mm 1600x395xh225/435  

  -SY120/DV-
Gekoelde opzetvitrine 3x GN 1/3 + 1x GN 1/2 - 150 mm, met glasopbouw
mm 1200x395xh225/435  

  -SX160/DV-
Gekoelde opzetvitrine 7x GN 1/4 - 150 mm, met glasopbouw
mm 1600x340xh225/435  

  -SX200/DV-
Gekoelde opzetvitrine 10x GN 1/4 - 150 mm, met glasopbouw
mm 2000x340xh225/435  

  -SX120/DV-
Gekoelde opzetvitrine 5x GN 1/4 - 150 mm, met glasopbouw
mm 1200x340xh225/435  

 Geleverd met glazen opzetstructuur.
• Vervaardigd in R.V.S. AISI 304.
• Elektrische thermostaat , in een gesloten en waterdichte doos.
• Koeling door middel van plaatkoeling Serpentine verdamper in koper
geplaatst in de wanden.
• Polyurethaan isolatie zonder CFK.
• Structuur koelmiddel R134A.
• Hermetische unit  (+43°C).
NB : Geleverd zonder GN-bakken.
 

 694,00 EUR 

 657,00 EUR 

 594,00 EUR 

 664,00 EUR 

 609,00 EUR 

 539,00 EUR 
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Compact Line
BESTTH

E

Price

Profi Line
BESTTH

E

Price

+2° +8°

+2° +8°

+4° +10°

+4° +10°

+4° +10°

+2° +8°
  -SR2/DZ-
Pizzatafel 2 deuren GN 1/1, 240 liters + koelstructuur 5x
GN 1/6 - 150 mm
- Werkblad in graniet.
- Met geïntegreerde koelstructuur met R.V.S. bovenblad AISI
304.
NB : geleverd zonder GN-bakken.
mm 900x700xh850/1100 - 0,34 kW - 230V/1  

  -MR-PIZZA/S-
Pizzeria tafel, 2 deuren, 3 neutrale laden
- Reservecapaciteit 350 liter.
- Gekoelde opzetstruktuur 6x GN 1/4 H 150 mm.
mm 1600x700xh850/1150 - 230 V/1  

 Pizzeria koeltafels
• Buitenkant in R.V.S. AISI 304/430, binnenkant in R.V.S.
AISI 304.
• Deuren EURONORM 600x400 mm, sluiting d.m.v.
magnetische deurdichting, neutrale laden voor bakken
in PVC 600x400 mm (bakken in optie).
• Standaard toebehoren: 1 rooster EURONORM 600x400
mm per deur.
• Verdamper behandelt tegen agressieve voedingszu-
ren.  Werkblad in graniet met rondomlopende ops-
taande boord.
• Gekoelde opzetstruktuur, met beschermingsglas. 

Deuren
600x400mm

Deuren
600x400mm

 • Vervaardigd  in R.V.S. AISI 304 binnen- en buitenkant.
• Geleverd met 1x rooster GN 1/1, per deur, in de hoogte regelbaar.
• Elektrische thermostaat , in een gesloten en waterdichte doos.
• Serpentine verdamper in koper, geplaatst in de wanden (3 zijden).
• Geventileerde reserve, automatische ontdooiing.
• Hermetische unit (+ 32°C).
• Geventileerde condensor met een anti-vet rooster.
• Koelmiddel R134A..
 

  -MR-MAXI PIZZA/S-
Pizzeria tafel, 3 deuren, 3 neutrale laden
- Reservecapaciteit 540 liter.
- Gekoelde opzetstruktuur 8x GN 1/4 H 150 mm.
- In de hoogte regelbare R.V.S. poten.
mm2120x700xh850/1150 - 230V/1  

  -SR3/DZ-
Pizzatafel 3 deuren GN 1/1, 380 liters + koelstructuur 8x
GN 1/6 - 150 mm
mm 1365x700xh850/1100 - 0,34 kW - 230V/1  

 995,00 EUR 

 2 713,00 EUR 

 1 555,00 EUR 

 2 279,00 EUR 
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Pizza Line

BESTTH
E

Choice

BESTTH
E

Choice

1/4

1/3

1/4

1/3
  -TP261/D+SY200/DV-
mm 2000x800xh850/1435  

  -TP261/D+SX200/DV-
mm 2000x800xh850/1435  

  -TP23/D+SY160/DV-
mm 1600x800xh850/1435  

  -TP23/D+SX160/DV-
mm 1600x800xh850/1435  

  -CATP/D-
Meubel voor deegbollen, 6 laden 600x400 mm
- 6 laden 600x400 mm met een volle bodem (laadhoogte max. 85 mm). 
NB: bakken 600x400 in PVC niet inbegrepen!
mm 573x790xh850  

  -TP261/D-
Frigotafel,  2 deuren 600x400 mm
- 4 neutrale laden, voor bakken 600x400 mm (1 diepe voor 4 bakken!),
op telescopische geleiders.
- 1 lade specifiek voor gereedschap.
- Reserve 395 liters, met 1 geventileerde verdamper.
mm 2000x800xh850/1000 - 0,33 kW  - 230V/1  

  -TP23/D-
Frigotafel, 2 deuren 600x400 mm
- 3 neutrale laden, voor bakken 600x400 mm, op telescopische geleiders.
- Reserve 395 liters, met 1 geventileerde verdamper.
mm 1600x800xh850/1000 - 0,33 kW  - 230V/1  

 • Top in graniet 30 mm (behandeld voor voedsel), met afgeronde
boord vooraan en opstaande boord achteraan (150 mm).
• Per deur inbegrepen: 4 paar geleiders “BAKNORM” , voor bakken
van  600x400 mm.  Getropicaliseerde hermetische unit (+ 43°C),
geventileerde condensor.
• Geventileerde verdamper, anti-corrosie behandeld, koelgas
R404A, automatische ontdooïng, met automatische verdamping.
Elektronische thermostaat.
NB: 3 laden PVC 600x400 mm inbegrepen. 

 818,00 EUR 

 3 189,00 EUR 

 3 883,00 EUR 

 3 853,00 EUR 

 3 356,00 EUR 

 3 308,00 EUR 

 2 699,00 EUR 
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  -MINI-
Gekoelde struktuur 8x GN 1/6 h150 mm
mm 1700x220xh213 - 230V/1  

zie catalogus bladzijde 807

  -IMP-M-
Pastasnijder met motor 210 mm
- Omhulsel in gechromd, alle deeltjes die in contact  komen met het
deeg zijn eveneens gechromd.
- Regelbare dikte van het deeg (0-5).
- Dispositief ter bescherming van de rollen.
mm 300x220xh250 0,19Kw 230V/1  

  -MIDI-
Gekoelde opzetstruktuur gastronorm 7 GN 1/3 h 150 mm
mm 1550x399xh213 - 230V/1  

  -GASTRO-
Gekoelde struktuur GN 1/1 h150 mm
mm 380x570xh250 - 230V/1  

*

 • Hermetische koelgroep (omgevingst° +32°C).
• Verdamper in koper met serpentijn in de wand.
• Elektronische thermostaat.
• Uitvoering in gegoten ABS van voedingskwaliteit.
NB:Geleverd zonder GN bakken. 

 1 429,00 EUR 

 673,00 EUR 

 726,00 EUR 

 598,00 EUR 
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  -DF26-
mm Ø 260  

  -DF30-
mm Ø 300  

  -DF33-
mm Ø 330  

  -DF45-
mm Ø 450  

  -TLN2625-
mm Ø 450xh25  

  -TLN3025-
mm Ø 300xh25  

BESTTH
E

Price

BESTTH
E

Price

  -BP33R-
Box voor vervoer pizza
- Voor 2 thermische zakken BT 3220.
- Voorzien van een tussenrek.
- Uitvoering in geverfd aluminium.
N.B.: op aanvraag kit voor bromfiets.
mm 430x430xh500  

  -BT3220-
Box voor vervoer van pizza
- Capaciteit: 4 tot 5 dozen van 320 mm.
- Uitvoering in waterdichte stof, isolatie om de tempera-
tuur te garanderen.
- Voorzien van 2 handgrepen.
mm 320x320xh20  

De PV600 de ideale
oplossing voor 
u pizza pasta.  -E6407-

Bak in voedingspolyethyleen
mm 600x400xh73  

  -F-20/L-
Kleine ronde pizzaschep Ø 200 mm
mm Ø 200xh1690  

  -ACH-PL/L-
Spaan voor het verwijderen van de asresten in de oven
mm 210x310xh1600  

  -ACH-SP/L-
Metalen borstel voor pizzaoven
mm 160x50xh1550  

  -F-32R/L-
Pizzaschep rechthoekig 320 mm
mm 320x300xh1182  

 30,90 EUR 

 40,50 EUR 

 219,00 EUR  51,50 EUR 

 14,80 EUR 

 29,50 EUR 

 39,90 EUR 

 5,20 EUR 

 4,50 EUR 

 13,30 EUR 

 9,30 EUR 

 8,50 EUR 

 7,30 EUR 
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BESTTH
E

Choice

Buffet 

  -BBM/4CB-
(lichte eik)
  

  -BBM/4CF-
Warm buffet, bain-marie, 4x GN 1/1-150 (donkere eik)
mm 1440x660(960)xh1405 - 3,5 kW - 230V/1  

  -BSB/4CB-
(lichte eik)
  

  -BSB/4CF-
Buffet - Salad bar, gekoeld, 4x GN 1/1-150 (donkere eik)
mm 1440x660(990)xh1405 - 0,5 kW - 230V/1  

 - Warme/bain-marie versie: om de temperatuur van uw
bereide schotels te behouden. 
- Verwarming met 2 gepantserde weerstanden in de R.V.S.
kuip.
- Ledigingssysteem voor het water in de kuip.
- Elektronische thermostaat.
NB: geleverd zonder GN-bakken. 

 Info:
Raamwerk in nobel hout en ecologisch. DESIGN: warm,
actueel, elegant, zuiver, strakke lijnen, modeloos en func-
tioneel, past in alle interieurs, ideaal voor de presentatie
(op juiste temperatuur) van uw koude of warme schotels,
zeevruchten, vlees, bereide gerechten, groenten, nagerech-
ten, enz. 

 Buffet - Salad’bars
• Onderstel, doorgeefversie, voor het stokkeren van borden en bestek. 
• Zijdelingse daksteunen in geborsteld R.V.S., dak met afneembare houders (voor specerijen of
borden 190 mm), adembeschermer in plexiglas, langs beide kanten en neon-verlichting
• 2 opdientabletten, één langs elke kant, met aluminium profielen (demonteerbare tabletten, dus
gemakkelijke doorgang langs alle standaarddeuren 0,8 m).
• 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem.
NB: geleverd zonder GN-bakken. 

 2 204,00 EUR 

 2 204,00 EUR 

 2 241,00 EUR 

 2 241,00 EUR 



117

Se
lf-

se
rv

ic
e

+20° +85°

+4° +10°

+20° +85°

+4° +10°

BESTTH
E

Choice

  -VGR3/R-
Geventileerde gekoelde vitrine 3x GN 1/1
- Binnenverlichting.
- Elektronische thermostaat, automatische ontdooiing.
mm1200x730xh600- 420 W - 230V/1  

  -VGH3/H-
Geventileerde warmvitrine 3x GN 1/1
- Binnenverlichting, verlichte afbeeldingen op de voorkant.
- Controle van de homogene vochtigheid, dankzij 2 waterladen, om het uit-
drogen van het voedsel te verhinderen.
mm1200x730xh600 - 1,5 kW - 230V/1  

 Gekoelde en warmvitrine
• Voor GN schalen tot 100 mm hoogte, of bakkersplaten 600x400 mm. 
• Tussenrooster 630x400 mm, gebogen ruit en zijpanelen afneembaar (gemakkelijker
onderhoud).
• Aan de dienstzijde schuifdeuren.
• Uitvoering in RVS.
N.B.: geleverd zonder bakken. 

  -VGR2/R-
Geventileerde gekoelde vitrine 2x GN 1/1
- Binnenverlichting.
- Elektronische thermostaat, automatische ontdooiing.
800x730xh600 mm - 420 W - 230V/1  

  -VGH2/H-
Geventileerde warmvitrine 2x GN 1/1
- Binnenverlichting, verlichte afbeeldingen op de voorkant.
- Controle van de homogene vochtigheid dankzij 2 waterladen, om het uit-
drogen van het voedsel te verhinderen.
800x730xh600 mm - 1,5 kW - 230V/1  

 2 044,00 EUR 

 1 598,00 EUR 

 1 085,00 EUR 

 1 508,00 EUR 
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Massief hout

  -CR1-WOOD-
Gekoelde wagen voor nagerechten
- Uitvoering in massief hout, met uitschuifbaar diensttablet.
- Koepel in plexiglas.
- Voor gebruik GN 2x 1/6 en 4x 1/3, diepte 100 mm.
- Ingebouwde hermetische koelgroep (omgevings-t° +32°C, R.V. 55%).
- Statische behandelde verdamper.
- Frame op wielen.
N.B.: geleverd zonder gastronormbakken.
mm 1000x545xh1072 - 0,37 kW - 230V./1  

Massief hout

Massief hout

  -PSM/411-
Gekoeld vitrine meubel 4 GN 1/1-150 mm
- Uitvoering in “massief hout“.
- Bordenhouders op het voorste gedeelte van het meubel.
- Ingebouwde hermetische koelgroep
(omgevings-t° +25°C, R.V. 60%).
- 1 statische behandelde verdamper.
- Automatische ontdooiing en verdamping.
- Elektronische thermostaat.
- Frame op zwenkwielen.
N.B.: geleverd zonder gastronormbakken.
mm 1421x748xh1750 - 230V/1  

  -BSS/811-
Centraal koeleiland 8 GN 1/1 - 150 mm
- Uitvoering in “massief hout“.
- Koepel in plexiglas met automatisch liftsysteem.
- Glijbaan voor borden.  Ingebouwde hermetische koelgroep
(omgevings-t° +25°C, R.V. 60%).
- 2 statische behandelde verdampers.
- Elektronische thermostaat.
- Onderstel op zwenkwielen.
- Automatische ontdooiing met verdamping.
N.B.: geleverd zonder GN bakken.
mm 1725x1725xh1652 - 230V/1  

 1 817,00 EUR 

 2 999,00 EUR 

 3 826,00 EUR 
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Massief hout

Massief hout

  -ISOLA 4M BM LUX-
Bain-marie buffet capaciteit 4GN 1/1 - 150 mm
- Uitvoering in massief “nobel hout“.
- Binnenkuip met afvoerkraan onderaan.
- Koepel in plexiglas met automatische liftsysteem.
- Glijbaan in R.V.S.
- Verwarming met weerstanden geplaatst onder de kuip.
- Bovenverwarming met infrarood stralingselementen.
- Frame op zwenkwielen.
NB: glazen deur voor de onderkast “in optie“, geleverd zonder GN bakken.
mm 1917x1245xh1508 - 2,4+0,9 kW - 230V/1  

  -ISOLA 4M LUX-
Koelbuffet capaciteit 4 GN 1/1 - 150 mm
- Uitvoering in massief “nobel hout“.
- Koepel in plexiglas met automatich liftsysteem.
- Glijbaan.
- Frame op zwenkwielen, verlichting inbegrepen.
- Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +32°C, R.V. 55%).
- 2 Statische behandelde verdampers, automatische ontdooiing.
- Elektronische thermostaat.
NB: glazen deur voor de onderkast “in optie“, geleverd zonder GN bak-
ken.
mm 1917x1245xh1512 - 0,97 kW - 230V/1  

  -V100/PF-
Positieve uitstalvitrine 3 glazen zijden (90 lit)
Tafelmodel , geleverd met 2 roosters 710x320 mm 
- 2 schuifdeuren aan dienstzijde.
- Binnenverlichting.
- Ingebouwde hermetische unit (omgevings-t° +32°C).
- Geventileerde verdamper.
mm 1052x436xh510 - 230V/1  

 4 048,00 EUR 

 3 697,00 EUR 

 979,00 EUR 
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  -IN/BX15-
Bain-marie element 4 GN 1/1 hoogte 200 mm
mm 1455x635xh270 - 3,60 kW - 400-230/3   

  -IN/RCX15-
Element met gekoelde kuip 4 GN 1/1 hoogte 200 mm
mm 1455x635xh670 - 0,50 kW - 230/1+N-50Hz   

 • Volledig vervaardigt in R.V.S. AISI 304, venster in gebogen veiligheidsplexiglas, glijdeuren in polycar-
bonaat, langs de kant van de operator.
• De halogeen lamp samen met de verlichting, geplaatst bovenaan en de bain-marie, laten u toe het
voedsel op de gewenste temperatuur te behouden in alle hygiene.
• Drop-in: R.V.S. bak, inzetbaar dankzij zijn boorden.
• Voor het gemak van het onderhoud is de tapkraan langs de kant van de gebruiker.
• Kuip: capaciteit 2x GN 1/1 of 3x GN 1/1, max. hoogte 150 mm (bakken niet bij geleverd).
• Elektrische verwarming : door gepantserde R.V.S. weerstanden incoloy behandeld, onder de kuip
geplaatst, thermostatisch regelbaar van 0 tot 90°C. 

  -VBE-311-
Verwarmd uitstalraam, bain-marie, panoramisch
- Inhoud: 3x GN 1/1 hoogte 150 mm.
mm 1020x602xh680 - 3,5 kW - 230 V/1  

Voir catalogue

  -ORIZONT 200QSELF-AL-
Positieve uitstalvitrine 3 glazen zijden (200 lit)
- Geleverd met 3 niveaus in kristal 770x380 mm. 
- 2 schuifdeuren aan dienstzijde, 6 klapdeurtjes aan klantzijde.
- Binnenverlichting.
- Ingebouwde hermetische koelgroep (omgevings-t° +32°C).
- Geventileerde verdamper.
mm 1200x500xh700 - 230V/1  

 1 605,00 EUR 

 2 459,00 EUR 

 809,00 EUR 

 2 027,00 EUR 
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  -T2/K- 2 mm.    -RP/K- Parmesaan schijf.  

  -T3/K- 3 mm.    -R2/K- 2 mm.  

  -T4/K- 4 mm.    -R3/K- 3 mm.  

  -T8/A- 8 mm. (*)    -R4/K- 4 mm.  

  -T10/A- 10 mm. (*)    -R7/K- 7 mm.  

  -B25X25/K- 2,5x2,5 mm.    -M4/K- 4 mm.  

  -B40X40/K- 4x4 mm.    -M7/K- 7 mm.  

  -AV8/K- 8 mm.    -AX8/A- 8 mm.  

  -AV10/K- 10 mm.    -AX10/A- 10 mm.  

  -CV8/A- 8 mm.    -CX8/A- 8 mm.  

  -CV10/A- 10 mm.    -CX10/A- 10 mm.  

BESTTH
E

Price BESTTH
E

Quality

**

 • Gerealiseerd in een fusie van geanodiseerd aluminiumlegering (voor voeding) en
R.V.S..
• Gebruiksvriendelijk, veiligheidsgarantie d.m.v. micro-schakelaar gesitueerd op
de hefarm en op het  deksel.
• Geventileerde motor.
• Bediening op laagspanning 24V, waterdichte elektrische doos (IP54), NVR (No-
Voltage Release). 

 • Volledig gerealiseerd in R.V.S., anti-kleef en behandeld tegen voedingszuren en zou-
ten.
• Zeer krachtige motor(0,55 kW), geventileerd.
• Gebruiksvriendelijk, veiligheidsgarantie d.m.v. micro-schakelaar gesitueerd op de
hefarm en op het  deksel.  
• Bediening op laagspanning 24V, waterdichte elektrische doos (IP54), NVR (No-
Voltage Release) om elke onopzettelijke start te vermijden.  

  -TVA-38-
Groentensnijmachine tafelmodel
- Uurproductie 100-300 kg.
mm 240x570xh470/810 - 0,38 kW - 230V/1  

  -TVX-55-
Groentensnijmachine tafelmodel R.V.S.
- Uurproductie 150-350 kg.
mm 265x530xh490/870 - 0,55 kW - 230V/1  

 Info:  
Speciaal ontworpen voor productie van middelgrote
hoeveelheden.(géén continue bewerkingen), daar het bovenste
gedeelte zich zeer makkelijk laat demonteren kan het toestel in de
vaatwasser worden gereinigd. 

 Info:  
Speciaal ontworpen voor een continue productie, zeer onderhouds-
vriendelijk, daar het bovenste gedeelte zich zeer makkelijk laat
demonteren en daar het volledig in R.V.S.  uitgevoerd is, kan het toes-
tel in de vaatwasser worden gereinigd. 

Specifieke roosters TVA/38.
deze roosters moeten gecombineerd worden met een schijf voor T8/A of T10/A

Specifieke roosters TVX/55.
deze roosters moeten gecombineerd worden met een schijf voor T8/A of T10/A

 949,00 EUR 

 42,90 EUR 

 42,90 EUR 

 42,90 EUR 

 42,90 EUR 

 64,90 EUR 

 64,90 EUR 

 67,90 EUR 

 67,90 EUR 

 79,90 EUR 

 79,90 EUR 

    42,90 EUR 

 45,90 EUR 

 45,90 EUR 

 45,90 EUR 

 45,90 EUR 

 52,90 EUR 

 52,90 EUR 

 67,90 EUR 

 67,90 EUR 

 79,90 EUR 

 79,90 EUR 

    45,90 EUR 

 717,00 EUR 
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  -CIT5-D-
Hakblok op poten in polyethyleen, 500x500 mm
- Realisatie van de steun in R.V.S. AISI 304.
- Dikte van de blok 100 mm in wit polyethyleen.
mm 500x500xh900  

  -SA-183/2-
Beenderenzaag
- Lintzaag in roestvrijstaal van 1830mm.
mm 410x590xh930 - 0,75 kW - 230 V/1  

  -SA-155/2-
Beenderenzaag 
- Lintzaag in R.V.S. van 1550mm.
- Motor 1Hp, lint met spanningsregelaar.
- Onderstel in geanodiseerd aluminium.
- Micro-veiligheidsschakelaar, motorrem, lagespannings-
bedieningen.
- Voorzien van een aandrukker en een kalibreerplaat in
R.V.S. AISI 304.
mm 360x460xh800 - 0,75 kW - 230 V/1  

  -275/TE-
Professionele snijmachine - mes Ø 275 mm
- Overbrenging door kogellagers “droog“.
- Snijmachine met een mes uit speciaal RVS, anti-aan-
kleef.
- Uitvoering in geanodiseerd alluminium, automatisch
messlijpmechanisme, snijcapaciteit 200x150 mm, regeling
snijdikte van 0-15 mm. 
mm 530x410xh410 - 200W - 230 V/1  

SPECIAAL !!
CARPACCIO, 

KAAS...

  -300E/B-CE-
Professionele snijmachine - mes Ø 300 mm
- Snijcapaciteit 190x250 mm, regeling van 0-15 mm.slicing
capacity 190x250 mm, adjustable 0-15 mm.
mm 600x480xh420 - 0,22 kW - 230V/1  

  -250/B-CE-
Professionele snijmachine - mes Ø 250 mm
- Volledig uit alluminium legering. 
- Snijmachine met een mes uit speciaal RVS, automa-
tisch messlijpmechanisme, snijcapaciteit 190x250 mm,
regeling van 0-15 mm.
mm 470x470xh370 - 0,15 kW - 230V/1  

  -CIT7-D-
Hakblok op poten in polyethyleen, 500x700 mm
mm 500x700xh900  

 463,00 EUR 

 1 477,00 EUR 

 1 382,00 EUR 

 596,00 EUR 

 395,00 EUR 

 713,00 EUR 

 605,00 EUR 
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*

*

 • Elegant en krachtig, vervaardigd in een legering van geanodiseerd aluminium en
gepolijst.
• Snijblad in gematigd staal, gechromeerd en verbeterd, vaste beschermingsring en
bescherming snijblad uitgerust met een micro-schakelaar (100% beveiligd).
• Verstevigde aanslag, bescherming van het glijden van de aanslag, afneembaar. 
• Slede op kussenblokken met R.V.S. knikkers, gemakkelijk en stil glijdbaar, glijs-
tang gechromeerd, verbeterd en gepolijst, schokdempers in gevulcaniseerde gom,
beschermingsplexiglas standaard inbegrepen. 
• Duwplaat voor alle producten (zelfs de aller kleinste). Vijzen (niet zichtbaar) en
deflector in R.V.S.. Geventileerde motor (omschakelbaar 400 V/3 naar 230 v/3), elek-
trische onderdelen onderaan uitgerust met een beschermingskap, waterdichte ring
rond de transmissie.  Bediening op lage spanning 24 V, waterdichte elektrische kast
(IP54), waterdichte toetsen, NVR (No-Voltage Release) om alle niet opzettelijke star-
ten te vermijden. Ingebouwde slijper in aluminium met 2 amarillen en bescherming-
sopvangbakje.   In de hoogte regelbare vijzels. 

  -350/AVV-
Professionele snijmachine, diam. 350 mm “automatisch”
- Automatische aandrijving van de slede, met snelheidsregelaar (eveneens manueel mogelijk).
- Uitgerust met een slede met zijdelingse bevestiging (exclusief brevet), om alle producten stevig te
ondersteunen, eveneens uitgerust met een tegengewicht op veren, dat het product systematisch
tegen het snijblad duwt.  
- Basis in R.V.S.
- Schuin snijblad, helling van 35° (snijbladuitnemer standaard inbegrepen).
- Maximale snijcapaciteit: 270xh230 mm (ø 255 mm), dikte van 0-30 mm.
mm 575x700xh650 - 0,48 kW - 230V/1  

  -350/GXS-
Professionele snijmachine, diam. 350 mm “tandwielaandrijving”
- Tandwielaandrijvingssysteem “vijs zonder einde” in oliebad “zelfs-
merend”.
- Schuin snijblad, helling van 35° (snijbladuitnemer standaard inbe-
grepen).
- Max. snijcapaciteit: 270xh230 mm (ø 255 mm), dikte van 0-30 mm.
mm 575x710xh530 - 0,4 kW - 230V/1  

  -350/GL-
Professionele snijmachine, diam. 350 mm
- Schuin snijblad, helling van 35° (snijbladuitnemer standaard
inbegrepen).
- Max. snijcapaciteit: 270xh230 mm (ø 255 mm), dikte van 0-
30 mm.
mm 575x710xh530 - 0,28 kW - 230V/1  

  -300/TL-
Professionele snijmachine,  diam. 300 mm
- Schuin snijblad, helling van 38°.
- Maximale snijcapaciteit: 230xh175 mm (ø 200 mm), dikte
van 0-30 mm.
mm 495x640xh495 - 0,21 kW - 230V/1  

 Belangrijk: eenvoudig en snel onderhoud in alle veiligheid, dankzij: 
1°) zijn "design" met afgeronde vormen zonder hoeken en zonder abrupte stop-
pen en zonder zichtbare vijzen;
2°) veel ruimte tussen snijblad en chassis;
3°) beveiligd afhaaksysteem, om de slede af te nemen, het snijblad wordt
beschermd door de aanslag, 0-positie; 
4°) bescherming snijblad afneembaar;
5°) beschermingsring bevestigd rond het snijblad. 

  -300/BS-
Professionele snijmachine,  diam. 300 mm
- Snijblad, helling van 25°. 
- Max. snijcapaciteit: 250xh185 mm (ø 210 mm), dikte van 0-
13 mm.
mm 610x640xh510 - 0,21 kW - 230V/1  

 3 195,00 EUR 

 1 949,00 EUR 

 1 489,00 EUR 

 1 105,00 EUR 

 935,00 EUR 
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  -TB32/ICE-
Gekoelde vleesmolen N°32, monoblok in R.V.S.
- Productiviteit/uur: 650 Kg. 
- Inbegrepen:  rooster 6 mm en mes in R.V.S.
mm 355x500xh690 - 2,3 kW - 230V/1  

  -TC22/ICE-
Gekoelde vleesmolen N°22, monoblok in R.V.S.
- Productiviteit/uur: 350 Kg.
- Inbegrepen: rooster 4,5 mm en mes in R.V.S.
mm  310x350xh615 - 1,5 kW - 230V/1  

 • Gekoelde vleesmolen innovatief, super-compact,
geluidsarm apparaat, krachtig en betrouwbaar, ver-
vaardigd in R.V.S. AISI 304. 
• Exclusief koelsysteem met thermo-elektrische
module (70 Watt) of met "Peltier effect" (zonder
compressor, zonder gas), bezuiniging van energie, de
afkoeling gebeurt op de hals en de toevoer.
• Vereenvoudigde naverkoopdienst, geen gespeciali-
seerde koeltechnicus nodig.
• Eenvoudig onderhoud, trechter en hals in R.V.S.
uitneembaar.
• Bediening op lage spanning 24V, met omkering,
waterdichte elektrische kast (IP54), NVR (No-Voltage
Release) om elke onopzettelijke start te vermijden.
• Krachtige geventileerde motor (voor intensief
gebruik), uitgerust met een thermiek. 
• Toevoer en spil in R.V.S. AISI 304, fixatiesysteem
van de toevoer snel en robuust.
 

  -350/VCS-
Professionele snijmachine verticaal, diam. 350 mm “Vlees”
- Dubbele glijslede, speciaal ontworpen (exclusief brevet), om vers vlees te snijden.
- Maximale snijcapaciteit: 250xh245 mm (ø 245 mm), dikte van 0-30 mm.
mm 685x720xh560 - 0,28 kW - 230V/1  

  -350/BSS-
Professionele verticale snijmachine, diam. 350 mm “fijnkost”
- Dubbele glijslede met een arm speciaal ontworpen (exclusief brevet) voor het snijden van hespen
en andere fijnkost.
- Maximale snijcapaciteit: 270xh250 mm (ø 250 mm), dikte van 0-30 mm.
mm 600x750xh715 - 0,28 kW - 230V/1  

  -350/MKD-
Professionele snijmachine, diam. 350 mm “Groothandelaar”
- Schuin snijblad, duits “Grund & Bunse “, helling van 38°.
- Maximale snijcapaciteit: 325xh210 mm (ø 255 mm), dikte van 0-30 mm.
mm 680x800xh700 - 0,38 kW - 230V/1  

 • Elegant en krachtig, vervaardigd in een legering
van geanodiseerd aluminium en gepolijst.
• Snijblad in gematigd staal, gechromeerd en verbe-
terd, vaste beschermingsring en bescherming snij-
blad uitgerust met een micro-schakelaar (100%
beveiligd).
• Koffer met onderhoudskit standaard inbegrepen
(snijbladuitnemer inbegrepen)
• Slede op kussenblokken met R.V.S. knikkers,
gemakkelijk en stil glijdbaar.
• Alle handvaten en onderste vijzels in vol alumi-
nium
• Elektrische onderdelen onderaan uitgerust met een
beschermingskap,. 
• Bediening op lage spanning 24 V, waterdichte
elektrische kast (IP54), NVR (No-Voltage Release).
• Ingebouwde slijper in aluminium met 2 amarillen. 
• In de hoogte regelbare vijzels. 

 Belangrijk: eenvoudig en snel onderhoud in alle veiligheid,
dankzij: 
1°) zijn "design" met afgeronde vormen zonder hoeken en
zonder abrupte stoppen en zonder zichtbare vijzen;
2°) veel ruimte tussen snijblad en chassis;
3°) beveiligd afhaaksysteem, om de slede af te nemen, het
snijblad wordt beschermd door de aanslag, 0-positie; 
4°) bescherming snijblad afneembaar;
5°) beschermingsring bevestigd rond het snijblad. 

 2 255,00 EUR 

 2 999,00 EUR 

 2 305,00 EUR 

 2 185,00 EUR 

 2 405,00 EUR 
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  CSP/4

  -GA-102/N-
Vacuum machine
- Vacuumpomp capaciteit 8 m3/uur.
- Cyclustijd 20-40 seconden.
- Afmetingen kamer: 350x370xh150 mm.
mm 450x510xh420 - 1,1 kW - 230 V/1  

 • Menger-klopper, met metalen chassis.
• Ophefbaar hoofd om de kuip uit te nemen, uitge-
rust met een micro-schakelaar.
• Kuip in R.V.S. , uitneembaar, capaciteit 7 liters.
• Standaard geleverd met 3 metalen gebruikstoebe-
horen, klopper, haak en spaan.
• Bediening op lage spanning 24V, waterdicht (IP54),
NVR (No-Voltage Release) om elke onopzettelijke
start te vermijden.
NB: dit apparaat is aan te raden voor deeg met een
gemiddelde consistentie (bv. brood) en voor onge-
veer 1 kg bloem maximum! 

 • Vervaardigd in R.V.S. AISI 304. Kuip in R.V.S. 18/10,
bodem in warmtegeleidend materiaal, transporteer-
bare kuip met handvaten. 
• Geventileerde motor, (voor intensief gebruik).
• Geen warmteoverdracht op de voeding (motor en
kuip staan naast elkaar).
• Zeer robuust mes (standaard 1 vlak mes).
• Hoge veiligheid gegarandeerd, door een micro-
schakelaar. 
• Deksel in doorzichtige Lexan, om een optimaal
zicht op de voeding, het bijvoegen van ingrediënten
is mogelijk dankzij een opening in het deksel. 
• Schraper en messenslijper standaard inbegrepen.
• Bediening op lage spanning 24V, waterdichte elek-
trische kast (IP54), NVR (No-Voltage Release). 

  -CSP2/9V-
Cutter in R.V.S., 9 liters, met snelheidsregelaar
- Versie met 2 motors.
- Standaard met snelheidsregelaar. (1100/2600 rpm).
mm 330x470xh400 - 0,7 kW - 230V/1  

  -CSP/6V-
Cutter in R.V.S., 6 liters, met snelheidsregelaar
- Standaard met snelheidsregelaar. (1100/2600 rpm).
mm 320x380xh320 - 0,35 kW - 230V/1  

  -CSP/4-
Cutter in R.V.S., 4 liters
- Toeren/minuut: (2600 rpm).
mm 320x380xh270 - 0,35 kW - 230V/1  

  -BTM-7S-
Klopper-menger, capaciteit kuip 7 liters
- Snelheidsregelaar (75 tot 160 toeren/minuut).
mm 240x410xh425/540 - 0,28 kW - 230V/1  

  -GA-80/N-
Vacuum machine
- Vacuumpomp capaciteit 4 m3/uur.
- Cyclustijd 25-60 seconden.
- Afmetingen kamer : 280x310xh85 mm.
mm 330x450xh295 - 0,4 kW - 230 V/1  

  -GA-104/N-
Vacuum machine
- Vacuumpomp capaciteit 16 m3/uur.
- Cyclustijd 20-40 seconden.
- Afmetingen kamer: 420x370xh180 mm.
mm 490x525xh430 - 0,55 kW - 230 V/1  

 2 104,00 EUR 

 1 219,00 EUR 

 805,00 EUR 

 629,00 EUR 

 459,00 EUR 

 2 507,00 EUR 

 1 477,00 EUR 
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 -S3T-K-

  -B20-1530- 2000 gewafelde zakken 150x300 mm x S/vacuummachine’s S/koepel

  -B16-2030- 1600 gewafelde zakken 200x300 mm, x S/vacuummachine’s S/koepel  

  -B10-2535- 1000 gewafelde zakken 250x350 mm, x S/vacuummachine’s S/koepel  

  -B08-3040- 800 gewafelde zakken 300x400 mm, x S/vacuummachine’s S/koepel  

  -S3T-K- Set van 3 bakken in polycarbonaat voedingskwaliteit + dar

  -VAX/33-L-
Vacuummachine, pomp 16 l/m, lasnaad 330 mm
- Vervaardigd in R.V.S.
- Automatisch smerende pomp 16 l/m.
- Gecontroleerd onder vacuum brengen met sensor.
- Lasbalk van 330 mm (4 mm). Automatische functionering.
- Mogelijkheid om het onder vacuum brengen van vloeistoffen
(S3T-K voorzien).
- Bedieningspaneel met display met 3 verlichtingsleds.
mm 390x260xh140 - 0,4 kW - 230V/1  

  -VAX/45-DSL-
Vacuummachine, pomp 32 l/m, lasnaad 430 mm (dubbele lasnaad)
- Vervaardigd in R.V.S. 
- Automatisch smerende pomp 32 l/m.
- Gecontroleerd onder vacuum brengen met sensor.
- 2 Lasbalken van 430 mm (2x 5 mm).
- 3 programma’s: automatisch manueel, vloeistoffen (S3T-K voorzien).
- Variabele elektronische lasnaad (9 niveau’s). 
- Bedieningspaneel met digitale LCD display (5 talen Engels-Fr-De-Ned-Sp) die
elke werkfase weergeeft.
- Externe filter voor vloeistoffen/poeders.
mm 510x295xh180 - 0,3 kW - 230V/1  

  -VAX/45-L-
Vacuummachine, pomp 26 l/m, lasnaad 430 mm
- Vervaardigd in R.V.S. 
- Automatisch smerende pomp 26 l/m.
- Gecontroleerd onder vacuum brengen met sensor.
- Lasbalk van 430 mm (4 mm).
- Automatische functionering.
- Mogelijkheid om het onder vacuum brengen van vloeistoffen (S3T-K
voorzien).
- Bedieningspaneel met display met 3 verlichtingsleds.
mm 490x295xh180 - 0,3 kW - 230V/1  

 154,30 EUR 

 164,60 EUR 

 150,10 EUR 

 164,60 EUR 

 44,70 EUR 

 809,00 EUR 

 305,00 EUR 

 555,00 EUR 
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  -GM-
Parmesaanrasp
- Buitenframe in “aluminium legering“.
- Aandrijving op raderwerk in oliebad.
- Bediening op laagspanning 24 V.
- Capaciteit : 30 kg/uur.
mm 299x262xh299 - 390W - 230V/1    -TG12-

Combinatie vleesmolen n°12 en parmesaanrasp
- Buitenframe in “aluminium legering“.
- Standaard voorzien van rooster 6 mm.
- Rooster en mes in R.V.S., zelfslijpend.
- Cylinderparmesaanrasp.
- Aandrijving op raderwerk in oliebad.
- Bediening op laagspanning 24 V.
- Capaciteit : vlees 150 kg/uur, parmesaan : 35 kg/uur.
572x300xh439 - HP 1- 230 V/1  

  -TS12-
Vleesmolen n°12
- Buitenframe in “aluminium legering“.
- Standaard voorzien van rooster 6 mm.
- Rooster en mes in R.V.S., zelfslijpend.
- Aandrijving in oliebad.
- Bediening op laagspanning 24 V.
- Capaciteit : 150 kg/uur.
mm 435x300xh439 - HP 1 - 230 V/1  

  -TI32/S-
Vleesmolen nr 32
- Buitenonderstel in R.V.S., Bovenste kom en opvangkom in R.V.S. AISI 304.
- Hakkersgedeelte demonteerbaar diam 98 mm (onderhoudsvriendelijk). 
- 6mm rooster en mes in R.V.S “zelf-slijpend“.
- Geventileerde motor (2 HP), perfekt voor intensief gebruik.
- Tandwieltraktie in oliebad.
- Bediening op lage spanning 24v, thermisch beveiligd.
- Rotatiewijziging in geval van blokeren.
mm 540x350xh530 - 1,5 kW - 230 V/1  

  -TS8-
Vleesmolen n°8
- Buitenframe in “aluminium legering“.
- Aandrijving op raderwerk in oliebad.
- Bediening op laagspanning 24 V.
- Capaciteit : 50 kg/uur.
- Standaard geleverd met rooster 6 mm.
- Rooster en mes in R.V.S., zelfslijpend.
mm 255x192xh344 - 390W - 230V/1  

 263,00 EUR 

 487,00 EUR 

 679,00 EUR 

 1 204,00 EUR 

 335,00 EUR 
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 • Raamwerk in R.V.S. AISI 304.
• Kuip in R.V.S. AISI 304, 100% hygiënisch,
zonder oneffenheden en met afgeronde
boorden.
• Deksel in doorschijnend plexiglas, met vei-
ligheidsmicro-schakelaar. 
• Draaiblad met nylon borstels en wanden
uitgerust met een schuurband (beiden mak-
kelijk te demonteren voor onderhoud, geen
enkele gespecialeerde handarbeid nodig) 
• Digitaal bedieningspaneel (zijdelings
geplaatst), waterdicht IP 55, digitale multi-
functionele timer.
• Ledigingsdeurtje aan de voorkant, uitge-
rust met een veiligheidssysteem (uitgezon-
derd model LCF-05, tafelmodel).
• Standaard geleverd met zijdelingse afloop
diam. 50 mm (mogelijk om deze onderaan
het apparaat te plaatsen diam. 40 mm).
• Watertoevoer met elektromagnetische afs-
luiter 
 

  -BFD-ST-
- Optie: bak met filter voor de afloop in R.V.S.  

  -LCF-18-
Mosselenwasser op voet, 18 kg, prod. 250 kg/u.
- Toeren/minuut: Rpm 180.
- Duur van de productiecyclus 150-180 sec.
mm 530x660xh950 - 0,65 kW - 230V/1  

  -LCF-10-
Mosselenwasser op voet, 10 kg, prod. 150 kg/u.
- Toeren/minuut: Rpm 180.
- Duur van de productiecyclus 120-150 sec.
mm 530x660xh850- 0,35 kW - 230V/1  

  -LCF-05-
Mosselenwasser, 5 kg, prod. 75 kg/u.
- Toeren/minuut: Rpm 145.
- Duur van de productiecyclus 90-120 sec.
mm 530x520xh520 - 0,35 kW - 230V/1  

  -PPF-18-
Aardappelschiller op voet, 18 kg, prod. 500 kg/u.
- Toeren/minuut: Rpm 320.
- Duur van de productiecyclus 120-150 sec.
mm 530x660xh950 - 0,90 kW - 230V/1  

 • Kuip in R.V.S. AISI 304, 100% hygiënisch, zonder
oneffenheden en met afgeronde boorden.
• Deksel in doorschijnend plexiglas, veiligheidsmi-
croschakelaar. 
• Schuurdraaiblad, wanden uitgerust met schuur-
band (beiden makkelijk te demonteren voor onder-
houd, geen enkele gespecialeerde handarbeid
nodig). 
• Digitaal bedieningspaneel (zijdelings geplaatst),
waterdicht IP 55, digitale multifunctionele timer. 
• Ledigingsdeurtje aan de voorkant, uitgerust met
een veiligheidssysteem (uitgezonderd model PPF-05,
tafelmodel).
• Standaard geleverd met zij afloop diam. 50 mm
(mogelijk om deze onderaan het apparaat te plaat-
sen diam. 40 mm).
• Watertoevoer met elektromagnetische afsluiter.  

  -PPF-10-
Aardappelschiller op voet, 10 kg, prod. 300
kg/u.
- Toeren/minuut: Rpm 320.
- Duur van de productiecyclus 90-120 sec.
mm 530x660xh850 - 0,55 kW - 230V/1  

  -PPF-05-
Aardappelschiller tafelmodel, 5 kg, prod. 150 kg/u.
- Toeren/minuut: Rpm 270.
- Duur van de productiecyclus 60-90 sec.
mm 530x520xh520 - 0,37 kW - 230V/1  

 92,00 EUR 

 1 627,00 EUR 

 1 534,00 EUR 

 1 279,00 EUR 

 1 557,00 EUR 

 1 465,00 EUR 

 1 209,00 EUR 
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  -MIV-40-
Inbrengmixer 80 liters, buis 400 mm, met snelheidsregelaar
- Toeren/minuut: Rpm 2000/9000 + full fonction 15000.
mm L.520 - 0,40 kW - 230V/1  

  -AI/MIV-
- Toebehoren: klopper 40 liters (MIV-30 & MIV-40).
mm L.300  

  -AX/MAV-
- Toebehoren: klopper 50 liters (MAV-45 & MAV-65).
mm L.360  

 • Motorblok met PVC omhulsel, ergonomische handgreep
om efficiënt en in de juiste helling te werken, om zo de
voeding beter te mixen, met een minimum van inspan-
ning. 
• Bescherming IP34.
• Buis mixer, mes en klok in R.V.S. AISI 304, het mes is
makkelijk demonteerbaar.
• Buis met inéénvoegsluiting "tandwielaandrijving" zeer
stevig, makkelijk monteer- en demonteerbaar.
• Schakelaar On/Off (voor start gekoppeld met de toets
"+"), digitale snelheidsregelaar (9 standen of full fonc-
tion).
• Trapsgewijze start, om het wegslingeren van voedsel te
vermijden ("DVC" dispositief constante snelheid, stan-
daard inbegrepen).
• Veiligheidssysteem in geval van oververhitting.  

  -MAV-65-
Inbrengmixer 230 liters, buis 500 mm, met
snelheidsregelaar
- Toeren/minuUt: Rpm 2000/9000 + full fonction
13000.
mm L.920 - 0,65 kW - 230V/1  

  -MAV-45-
Inbrengmixer 100 liters, buis 400 mm, met snel-
heidsregelaar
- Toeren/minuut: Rpm 2000/11000 + full fonction
17000.
mm L.800 – 0,45 kW - 230V/1  

 • Motorblok met omhulsel in PVC, ergonomisch handvat.
• Bescherming IP34.
• Buismixer, mes en klok in R.V.S. AISI 304, het mes is makkelijk
demoonteerbaar.
• Buis met verbinding “kwart toer” die het monteren en demonteren
vergemakkelijkt 
• Schakelaar On/Off (voor start die met de toets “continuë cirkels”
gekoppeld wordt), digitale snelheidsregelaar (9 standen + full fonc-
tion).
• Trapsgewijze start, om het wegslingeren van voedsel te vermijden
("DVC" dispositief constante snelheid, standaard inbegrepen).
• Veiligheidssysteem in geval van oververhitting. 

 • Motorblok met PVC omhulsel, ergonomisch handvat.
Bescherming IP34.
• Demonteerbare buis.
• Buismixer, mes en klok in R.V.S. AISI 304, het mes is
makkelijk demoonteerbaar.
• Schakelaar On/Off, directe start ("DVC" dispositief
constante snelheid, standaard inbegrepen).
• Veiligheidssysteem in geval van oververhitting 
 

  -MIV-30-
Inbrengmixer 30 liters, buis 300 mm, met snelheidsregelaar
- Toeren/minuut : Rpm 2000/9000 + full fonction 13000.
mm L.650 - 0,30 kW  - 230V/1  

  -MIF-25-
Inbrengmixer 20 liters, buis 250 mm, 1 snelheid
- Toeren/minuut: Rpm 1500.
mm L.520 - 0,25 kW  - 230V/1  

 366,00 EUR 

 123,00 EUR 

 136,00 EUR 

 479,00 EUR 

 388,00 EUR 

 316,00 EUR 

 199,00 EUR 
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  -BTX-10S-
Weegschaal in R.V.S., 10 Kg (per 2 gr)
- Weegplatform  240x180 mm.
- Groot digitaal scherm met retro-verlichting.
- Transformator voor batterijen oplader inbegrepen.
mm 230x190xh105  

  -BBX-5S-
Weegschaal in R.V.S., met weegkuip, 5 kg (per 1 gr)
- Chassis  in R.V.S. en weegkuip in staal (Diam. 200xh60 mm).
- Digitaal scherm.
- Aangeving voor lege batterij.
- Gewichtseenheid g, lb en oz.
mm 230x190xh105  

  -BM-20AT/B-
Klopper-menger 20 liter
- Afneembare kuip in R.V.S.
- Veiligheidsstopdrukknop, rooster met beveiliging.
- Tandwielaandrijving.
Inbegrepen: 1 kuip 20 lit. *1 deeghaak *1 vlinder *1 klopper.
mm 375x526xh850 - 0,38 kW - 230V/1  

  -S-CF-
Sokkel voor frietensnijder
- Sokkel in bewerkt gietijzer EPOXY. 
- Zuignap voor het plaatsen van het apparaat op de boord
van de tafel.  

  -CF-9B-
Manuele frietsnijder
- Standaard geleverd met drukblok en rooster 9 mm.
mm200x450xh250  

  -CF-7B-
Manuele frietsnijder
- Standaard geleverd met drukblok en rooster 7 mm.
- Drukblok in nylon, demonteerbaar. 
- Messenblok in RVS.
mm200x450xh250  

  -MULTI-TC-
Combinatie cutter - groentensnijder
- Uitrusting: bol, rotormes met 2 messenbladen en deksel. 
- Uitrusting: trechter compleet met veiligheidshendel,
4 snijdiskettes: 2 messenbladen voor schijfjes (2 en 3 mm), 1 om te raspen (2 mm) en
1 voor dunne reepjes (2x 2 mm.)
mm216x347xh412 0,37Kw 230V/1  

 154,00 EUR  47,00 EUR 

 1 169,00 EUR 

 1 079,00 EUR 

 75,00 EUR 

 179,00 EUR 

 179,00 EUR 
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TL1271 1200x700xh850

TL1471 1400x700xh850

TL1671 1600x700xh850

TL1871 1800x700xh850

TL2071 2000x700xh850

TL1271-K 1200x700xh850

TL1471-K 1400x700xh850

TL1671-K 1600x700xh850

TL1871-K 1800x700xh850

TL2071-K 2000x700xh850

Ref Dim prix

K = kit

Ref Dim prix

 • Uitvoering in RVS 18/10 AISI 304/441
• Werkblad versterkt en voorzien van geluiddem-
pende isolatie
• RVS regelpoten 

 • Uitvoering in RVS 18/10 AISI 304/441
• Werkblad versterkt en voorzien van geluiddem-
pende isolatie
• RVS regelpoten 

  -L1411S-
Kuip 600x500xh325, links druipvlak
mm 1400x700xh850  

  -L1411D-
Kuip 600x500xh325, rechts druipvlak
mm 1400x700xh850  

  -L1821S-
Kuip 500x500xh325, links druipvlak
mm 1800x700xh850  

  -L1821D-
Kuip 500x500xh325, rechts druipvlak
mm 1800x700xh850  

  -L1621S-
Kuip 400x500xh275, links druipvlak
mm 1600x700xh850  

  -L1621D-
Kuip 400x500xh275, rechts druipvlak
mm 1600x700xh850  

 367,00 EUR 

 386,00 EUR 

 407,00 EUR 

 449,00 EUR 

 469,00 EUR 

 279,00 EUR 

 297,00 EUR 

 336,00 EUR 

 352,00 EUR 

 369,00 EUR 

 491,00 EUR 

 491,00 EUR 

 636,00 EUR 

 636,00 EUR 

 583,00 EUR 

 583,00 EUR 
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RLA/084-4/N 830x385xh1750 4

RLA/104-4/N 1045x385xh1750 4

RLA/124-4/N 1265x385xh1750 4

RLA/144-4/N 1480x385xh1750 4

2/3

Vortex Line
BESTTH

E

Price

Modular Rack
BESTTH

E

Price

Ref Dim Niveaux prix

Een nieuwe wijze om de rangschikking te optimaliseren

 Versie met waterdichte ingebouwde centrifuge ventilator, elektrische kast en beschermingsroosters.
- Motor in centrale positie, verticaal 230 V/1.
- Vervaardigt in R.V.S. AISI 430, niet zichtbare delen in gegalvaniseerd staal, samengevoegd door laspunten.
- Antivet labyrint filters in R.V.S. AISI 430, afm. 400x400 mm.
- Rand rondom om de vetten op te vangen, uitgerust met een ledigingskraan.
- Waterdichte TL lamp IP65, hoge temperatuur.
- Snelheidsregelaart. 

  -CSL1507-VTX-
Volledige dampkap, 7/7 - 1620 M3/u, 125 Pa
3x labyrint filters
mm 1500x900x450 - KW  - 230V/1  

  -CSL2009-VTX-
Volledige dampkap, 9/9T - 2520 M3/u, 140 Pa
4x labyrint filters
mm 2000x900x450 - KW  - 230V/1  

  -CSL2509-VTX-
Volledige dampkap, 9/9T - 2520 M3/u, 215 Pa
4x labyrint filters
mm 2500x900x450 - KW  - 230V/1  

  -TE127/M-
Verwarmde werktafelkasten
- Werkblad versterkt en voorzien van geluiddempende isolatie, vers-
terkt tussentablet uitneembaar en verstelbaar in hoogte, schuifdeu-
ren met ingewerkte handgrepen.
- Verwarming door elektrische weerstand.
- Geventileerde verwarming met thermostatische temperatuurregeling.
- Uitvoering in RVS 18/10 AISI 304, regelbare RVS poten.
mm 1200x700xh850 - 2,4 kW - 230V/1  

  -TE167/M-
Verwarmde werktafelkasten
mm 1600x700xh850 - 2,4 kW - 230 V/1  

 999,00 EUR 

 1 155,00 EUR 

 1 229,00 EUR 

 279,00 EUR 

 309,00 EUR 

 339,00 EUR 

 369,00 EUR 

 1 089,00 EUR 

 1 199,00 EUR 
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  -CR2/100B-
Serveerwagen 2 niveaus
- Tablet 1000x500 mm in RVS AISI 304 diepgetrokken en geluiddempend.
mm 1090x590xh960  

  -CR2/80B-
Serveerwagen 2 niveaus
- Frame in ronde RVS buis AISI 304 18/10 Ø 25 mm.
- Tablet 800x500 mm in RVS AISI 304 diepgetrokken en geluiddempend.
- Laadvermogen: 80 kg per tablet.
- 4 zwenkwielen Ø 125 mm met stootrand, waarvan 2 met rem.
- Demonteerbare uitvoering.
mm 890x590xh960  

  -CR3/100B-
Serveerwagen 3 niveaus
- Tablet 1000x500 mm in RVS AISI 304 diepgetrokken en geluiddempend.
mm 1090x590xh960  

  -CT331/D-
Verwarmde kar 3 GN 1/1, 3 temperaturen
- Volledig vervaardigt in inox AISI 304 18/10. 
- Kuip gestampt volledig geïsoleerd.
- Inhoud 3 GN 1/1 hoogte 200mm.
- Verwarmd door weerstanden onder de kuip geplaatst.
- 3 afzonderlijke temperaturen, thermostaat mechanisch 30 tot 90°C.
- 3 aftapkranen.
- Voorzien van stootranden in hoeken en duwstang.
- 4 zwenkwielen diameter 125, 2 met rem.
mm 1300x650xh900 - 3x0,7 kW - 230V/1  

  -PCRA/50B-
Vuilnisbak met deksel
- Inhoud: 50 liter.
- Deksel met pedaalbediening.
- Afzonderlijke basis op wielen.
- Uitvoering in RVS 18/10 AISI 304.
- Waterdichte bodem.
mm Ø390xh600  

  -PCR/50B-
Vuilnisbak met deksel
- Inhoud: 50 liter.
- Afzonderlijke basis op wielen.
- Uitvoering in RVS 18/10 AISI 304.
- Waterdichte bodem.
mm Ø380xh605  

 251,00 EUR 

 234,00 EUR 

 320,00 EUR 

 1 089,00 EUR 

 199,00 EUR 

 129,00 EUR 
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  -GEMMA120/V-
Geventileerde warmkast, 2 klapdeuren
- Polyvalent 120 borden tot diameter 340 mm of GN 2/3 en GN
1/1 bakken.
- 3 roosters van 700x345 mm.
mm 800x460xh925 - 3kW - 230V/1  

  -GEMMA60/V-
Geventileerde warmkast 1 klapdeur
- Polyvalent voor 60 borden tot diameter 340 mm of bak-
ken GN 2/3.
- 3 roosters: 330x345 mm.
mm 425x460xh925 - 1,5kW - 230V/1  

 • Volledig uit RVS AISI 304 vervaardigd.
• Uitgerust met een thermostaat tot 130°C, die een kerntemperatuur van 65°C toelaat (HACCP-normen).
• Waterreserve om de vochtigheidsgraad te behouden.
• Warmteventilator voor een perfecte verdeling van de warmte (2 in het model GEMMA120/V).
• Magnetische deursluitingen.
• Geleverd met 3 in de hoogte regelbare roosters.
• Perfecte mobiliteit op 4 wielen, waarvan 2 met rem.
 

  -MH/145-
Dienstmeubel
- Struktuur in gemelamineerd hout “imitatie notelaar”.
- 2 schabben bovenaan.
- 2 laden op geleiders voor bestek met onderverdelingen.
- 1 opbergkast.
- 1 linnenschacht.
- Rubberen bescherming.
mm 940x480xh1450  

  -CF/2F-
Flambeerwagen 2 branders
- Frame in gemelamineerd hout, imitatie notelaar.
- Frontaal : 1 lade, kast voor gasfles, kast voor borden.
- 2 branders propaan-butaan, 2 regelkranen.
- Neerklapbaar zijtablet, verchroomde flessenhouder.
- 4 zwenkwielen Ø 125 , waarvan 2 met rem.
NB : geleverd zonder gasfles of ontspanner.
mm 980/1220x500xh800  

 769,00 EUR 

 515,00 EUR 

 1 067,00 EUR 

 659,00 EUR 
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 - Realisatie:volledig in R.V.S. 
- Te openen met een pedaal. 
- Sluiting trapsgewijs,dankzij een hydraulische
vijzel (soft contact). 
- Opening eveneens aan de
voorkant,Zakdraagstructuur in R.V.S. 
- Voldoet aan de HACCP normen (100% hygiëne). 
- Voldoet aan de brandveiligheids-normen. 
- 2 voeten en 2 wieltjes aan de achterkant,verge-
makkelijkend alle verplaatsingen.  

  -PPX-60-
Inox vuilbak, met pedaal, deksel met vijzel, 60 liter
mm 400x370xh770  

  -PPX-120-
Inox vuilbak, met pedaal, deksel met vijzel, 120 liter
mm 480x405xh930  

 Info: 
Apparaat behorend tot de laatste generatie, onmisbaar voor grootkeukens,
beenhouwerijen, banketbakkerijen, viswinkels, laboratoria, hotels, restau-
rants, alle soorten voedingsmiddelensectors, voldoet aan de HACCP-nor-
men, efficaciteit gewaarborgt, netheid en een perfecte hygiëne.  

  -ASD/P2-
Dubbele messensterilisatorkast (50/60 stuks)
mm 964x155xh613 - 0,03 kW - 230V/1  

  -AS/P1-
Messensterilisatorkast (25/30 stuks)
mm 482x155xh613 - 0,015 kW - 230V/1  

 • Vervaardigd in R.V.S., muurbevestiging.
• Deurtjes met patrijspoort in acryl (anti-spreiding),standaard met slot, met veili-
gheidsmicroschakelaar.
• Steun voor messen in gechromeerd staal, uitneembaar.
• Sterilisatie met UV-C lampen (ultraviolet), economisch (langdurend).
• Microbiologische ontsmetting (bacteriën, virussen, kiemen, enz.), gegarandeert
aan 100%.
• Minuterie van 0 – 2u.
• Drainage onderaan (waterresten op de messen). 

*

*

 475,00 EUR 

 539,00 EUR 

 199,00 EUR 

 369,00 EUR 
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  -MS-315-
Elektronische muur handendroger, wit
- Vervaardigd in ABS.
- Gaat in werking door een infra-rode sensor, regel-
bare actieradius.
- Krachtige warme lucht impuls.
- Droogt handen in 20/30 seconden.
- Luchttoevoer via de bovenkant van de handendroger.
- IPX3 bescherming, apparaat volgens de EC-normen.
mm 257x150xh320 - 2125W - 230V/1    -MS-332-

Elektronische muur handendroger in RVS
- Vervaardigd in RVS.
mm 260x150xh320 - 2125W - 230V/1  

*

*

  -LM3-DSS-
Handwasbak met zeepverdeler
- Uitvoering in RVS 18/10 AISI 304.
- Inklapbare dekplaat.
- Koud water.
- Kniebediening, kraan in zwanehals uitvoering. 
mm 330x350xh500  

  -LM4-LSD-
Handwasbak met zeepverdeler 450 ml
- Uitvoering in RVS 18/10 AISI 304.
- Uitgediepte monoblok afdekplaat.
- Koud/ warm watermenger.
- Kniebediening, kraan in zwanehals uitvoering met 28’’ tijdbe-
grenzer.
mm 400x340xh595  

  -MIDIREEL-M6/N-
Reinigingshaspel 6 m
- Systeem met automatische oproller.
- Handgreep van het type pistool met een “no-
drip“ sproeier.
- Maximale werkdruk 8,5 bar en temperatuur
van 60°C.
- Waterdebiet 10 lit./min.
- Omkasting in RVS 18/10 AISI 304 (gebors-
telde afwerking).
N.B.: geleverd zonder mengkraan verbinding.
mm 78x594xh445  

  -LM-ECO-
Handwasbak wandmodel
- Uitvoering in RVS 18/10 AISI 304.
- Gekoeld water.
- Kniebediening met zwanehals kraan.
mm 400x320  

 149,00 EUR 

 232,00 EUR 

 187,00 EUR 

 175,00 EUR 

 212,00 EUR 

 489,00 EUR 
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  -CW3007-
Sproeier en kraan met mengkraangroep
- Keramische mengkraan, groot debiet : 35
liter/minuut.
- Eengatsaansluiting op toestel 3/4” (Ø 29 mm).
- Muurbevestiging 115 mm.
- Handdoucheslang 1200 mm lengte.
- Debiet van de sproeier 16 liter/minuut.  

  -CW5001-
Sproeier en kraan met mengkraangroep
- Keramische mengkraan, groot debiet : 30
liter/min.
- Zwanehals kraan Ø 20 mm.
- Sproeier lengte 1000 mm, met muurbevesti-
ging.
- Debiet van de sproeier 10 liter/minuut.
- Eengatsaansluiting op toestel (Ø 35 mm).  

  -CW8003-
Sproeier en kraan met mengkraangroep
- Kraan, debiet: 18 liter/minuut.
- Eengatsaansluiting op toestel 3/4” (Ø 29 mm).
- Muurbevestiging 115 mm.
- Handdoucheslang 1050 mm lengte.
- Debiet van de sproeier 16 liter/minuut.  

  -CW2001-
Mengkraan warm/koud water
- Uitvoering in verchroomd staal.
- Eengatsaansluiting.  

  -ME-308A-
Elektrische insectenverdelger, UV-A lampen
- 2 fluoriserende buizen met actinisch licht 2x 40 W.
- Actieradius: 15/18 meter.
mm 685x200xh380 - 95W - 230V/1  

  -ME-307A-
Elektrische insectenverdelger, UV-A lampen
- 2 fluoriserende buizen met actinisch licht 2x 20 W.
- Actieradius: 12/14 meter.
mm 685x200xh380 - 65W - 230V/1  

  -ME-309-
Elektrische insectenverdelger, UV-A lampen
- 2 fluoriserende buizen met actinisch licht, 2x 15 W.
- Actieradius: 10/12 meter.
mm 355x155x315 - 45W - 230V/1  

  -ME-305-
Elektrische insectenverdelger, UV-A lampen
- Fluoriserende buizen met actinisch licht, 1x 20 W.
- Actieradius: 12/14 meter.
mm 685x200xh315 - 45W - 230V/1  

 • Tafelmodel of op te hangen.
• Robuste constructie, bevestigingsketting standaard geleverd.
• IPX4 bescherming, EC normen. 

 382,00 EUR 

 143,00 EUR 

 219,00 EUR 

 49,90 EUR 

 193,00 EUR 

 182,00 EUR 

 109,00 EUR 

 158,00 EUR 
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  -T1/VB-
Mixer “Multifunctioneel”, 1,5 liters, snelheidsregelaar
- Toeren/minuut (11000-18000 Rpm).
mm 213x200xh416 - 0,45 kW - 230V/1  

  -T1/B-
Mixer  “Multifunctioneel”, 1,5 liters
- Toeren/minuut (18000 rpm).
mm 213x200xh416 - 0,45 kW - 230V/1  

 Info: 
Mixer die beantwoord aan de specifieke
eisen van moderne bars, vooral geschikt
voor het maken van milk-shakes en
dranken op basis van fruit en groenten. 

 • Krachtige motor (450 W), geventileerd.
• Bol van 1,5 liters in doorzichtig Lexan, onbreekbaar, vaatwasbestendig, maat-
glas in liters en gallons UK en USA.
• Deksel met stopsel en klein maatglas om ingrediënten toe te voegen, veili-
gheidsmicroschakelaar standaard inbegrepen.
• Geluidsstil.
• Messen in R.V.S. met 4 gegoten armen, eenvoudig demonteerbaar. 

  -F6S/B-
Milk-shaker, 1 glas in Lexan 650 cl
- Glas in doorzichtig Lexan, onbreekbaar (650 cl).
- As met 3 messen in R.V.S., voor cocktails en sorbets.
mm 150x195xh485 - 0,1 kW - 230V/1  

  -F6D/B-
Milk-shaker, 2 glazen in Lexan 2x650 cl
- Glas in doorzichtig Lexan, onbreekbaar (2x 650 cl).
mm 300x195xh485 - 0,2 kW - 230V/1  

  -MIX-5/B-
Mixer Magnum 5 liters, R.V.S., snelheidsregelaar
- Toeren/minuut (14000 -24000 rpm).
mm 245x260xh540- 0,75 kW - 230V/1  

 • Lichaam in R.V.S..
• Zeer krachtige motor (750 W) , geventileerd, voor een intensief gebruik.
• Bol van 5 liters in R.V.S., vaatwasbestendig, maatglas in liters, gallons UK en
USA.
• Deksel met stopsel en kleine maatglas om ingrediënten bij te voegen, veili-
gheidsmicroschakelaar standaard inbegrepen
• Aandrijvingssysteem dat toelaat te weerstaan aan warme gerechten.
• Messen in R.V.S. met 4 gegoten armen, evenals de steun, gemakkelijk te
demonteren. 

  -F6S/XB-
Milk-shaker, 1 glas in R.V.S. 900 cl
- Glas in R.V.S. (900 cl).
mm 150x195xh485 - 0,12 kW - 230V/1  

 • Versie op sokkel, tafelmodel, lichaam in ABS, gegoten,
kleur (zwart), kolom in geëxtrudeerd aluminium en gegoten
basis.
• Speciaal ontworpen voor een professioneel en intensief
gebruik.
• Microschakelaar on/off voor elk glas.
• Krachtige motor (1400 toeren/minuut), geventileerd.

*

*

*

*

*

 255,00 EUR 

 235,00 EUR 

 869,00 EUR 

 395,00 EUR 

 199,00 EUR 

 219,00 EUR 
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Info: 
De BARMIX/DB is uitgerust met de meest veeleisende functies en kenmerken op
de markt, hij laat toe om droge ingrediënten en vloeibare te mixen, perfect voor
bereidingen met ijs, van alle soorten cocktails, smoothies, granitas, perfect voor
bars, fast-food restaurants, enz.  Aantrekkelijk en functioneel design, en neemt
weinig plaats in. 

  -G12/B-
Combi, fruitpers en mixer 1,5 liters
- Multifunctioneel combi-apparaat, met dezelfde ken-
merken als de: fruitpers P501/B en mixer T1/B.
mm 252x445xh495- 0,45 kW - 230V/1  

  -G14/B-
Combi, fruitpers, mixer 1,5 liters en milk-shaker
- Multifunctioneel combi-apparaat, met dezelfde kenmerken als de fruitpers
P501/B, mixer T1/B  en milk-shaker F6S/B.
mm 317x490xh510 - 0,62 kW - 230/1  

 Algemene kenmerken: 
• Lichaam , kleur zwart, zijpanelen met grijze ver-
luchtingsopeningen. 
• Gescheiden motoren, elk voor zijn specifieke
functie. 
• Eenvoudig onderhoud en naverkoopdienst,
dankzij de toegang aan het elektrisch gedeelte
via de zijpanelen. 

  -BAB-2-
- Optie: bol in R.V.S. 2 liters
(BAR/VB &  BARMIX/DB).  

  -BARMIX/DB-
Mixer “Barman”, 2 liters, snelheidsregelaar
- 20 recepten inbegrepen en 9 recepten gepersonaliseerd.
- 4 programeerbare toetsen met LCD controlescherm. 
- Toeren/minuut (12000 tot 24000 rpm).
- Schakelaar On/Off.
200x240xh550 - 0,75 kW - 230V/1  

  -BAR/VB-
Mixer “Barman”, 2 liters, snelheidsregelaar
- Toeren/minuut (14000-24000 rpm).
mm 200x240xh470 - 0,75 kW - 230V/1  

 Algemene kenmerken: 
• Lichaam , kleur zwart, zijpanelen met grijze verluchtingsopeningen. 
• Gescheiden motoren, elk voor zijn specifieke functie. 
• Eenvoudig onderhoud en naverkoopdienst, dankzij de toegang aan het elektrisch
gedeelte via de zijpanelen. 

 Info : 
Mixer BAR/VB werd ontworpen om te voldoen aan de specifieke eisen van bars,
restaurants, kantines, enz., specifiek aangepast voor het maken van milk-shakes
en dranken op basis van fruit en groenten, crèmes, soepen, kruiderijen, voor het
homogeniseren en bereiden van sauzen, enz. 

 • Lichaam in geëxtrudeerd aluminium en steunen in ABS.
• Zeer krachtige motor (750 W) , geventileerd, voor een intensief gebruik.
• Bol van 2 liters in doorzichtig Lexan, onbreekbaar, vaatwasbestendig, maat-
glas in liters, gallons UK en USA.
• Deksel met stopsel en klein maatglas om ingrediënten bij te voegen, veili-
gheidsmicroschakelaar standaard inbegrepen.
• Geluidsarm. 

*

*

*

*
 835,00 EUR 

 645,00 EUR 

 124,00 EUR 

 515,00 EUR 

 673,00 EUR 
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 • Structuur in R.V.S. AISI 304. Polycarbonaat bak (vermogen van 3 tot 5,5
liters) met deksel, uitgerust met een doseerkraan.
• Verticale verdamper in R.V.S. AISI 304, koelgas R134A, verticaal mengsys-
teem “exclusief brevet” die een perfecte homogeniteit garandeert (zonder
schuimvorming).
• Geheel demonteerbaar voor dagelijks onderhoud. 

 Info:  
Gecrusht ijs van verschillende grote door eenvoudige regeling van het
mes. Ijs fijn gemalen voor traditionele granita’s. Groffer gemalen ijs
(max. 10 mm), voor de bereidingen van cocktails (Caipirinha,
Caipiroska of Mojito...) of voor het garneren van op te dienen of uit te
stallen koude schotels. 

  -P501/B-
Fruitpers, met drukhendel (zwart)
-  Kuip in R.V.S.
- Deksel en drukhendel in R.V.S.
mm 210x265xh385/480 - 0,15 kW - 230V/1    -P202/B-

Fruitpers (zwart)
- Kuip in gegoten ABS.
210x210xh280 - 0,15 KW - 230V/1  

 • Kegel van de fruitpers (bruikbaar voor alle soorten citrus-
vruchten). 
• Schakelaar On/Off.
• Eenvoudige reiniging: de hele kuip wordt losgemaakt van de
basis, vaatwasbestendig. 

*

*

 Info:  
Apparaten vervaardigt voor bar, ijssalon, Tea room,
kiosk, pub.  Compact, overal plaatsbaar, met een grote
prestatie. 

  -CAR/1-
Granitamachine, 5,5 liter
mm 200x400xh680 - 0,25 kW - 230V/1  

  -CAR/2-
Granitamachine, 2x 5,5 liter
mm 400x400xh680   - 0,50 kW - 230V/1  

 • Lichaam in aluminium en staal, toe-
voer in aluminium, opvangbak (2
liters).
• Veiligheidsmicroschakelaar op de
toevoer en opvangbak, eveneens uit-
gerust met een warmteveiligheidssys-
teem. 

  -TRT-S-
Ijscrusher
- Toeren/minuut (15000 rpm).
- Schakelaar On/Off en timer in R.V.S.
mm 210x465xh295/480 - 0,35 kW - 230V/1  

 205,00 EUR 

 325,00 EUR 

 839,00 EUR 

 1 504,00 EUR 

 629,00 EUR 
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*   -VLD2/R-
Verwarmd uitstalraam met lichtbak, 2 verdiepingen
mm 590x350xh480 - 0,65 kW - 230 V/1  

  -LUKE-2M-
Drinkdispencer 2x9 liter
- Temperatuurregelaar voor drank van +2° tot +8°C.
- Systeem van draaiende spatels (om schuimvorming te
vermijden).
- Koelverdamper in RVS AISI 304.
- Structuur in RVS AISI 304.
mm 300x300xh690 - 0,15 KW - 230 V/1  

  -FABY-2-
Granita machine 2x10 liter
- Gebreveteerd mengsysteem op basis van dubbele actie voor
een perfecte homogeniteit. Interne verlichting.
- Koelverdamper in R.V.S. AISI 304.
- Doseerkraan.
- Struktuur in R.V.S. AISI 304.
mm 400x480xh860 - 0,85 KW - 230V/1  

*

 • Vervaardiging: panoramisch raam, klapdeurtjes (2 kanten) en zijdelings in
plexiglas. Frame in R.V.S., regelbare poten.
• Flexibiliteit: behoud de temperatuur (90°C) zonder uitdroging, dit door een
ingebouwd systeem van vochttoevoer. 
• Verwarming: door gepantserde weerstanden in R.V.S., “incoloy” behandeld,
thermostaatregeling van 0 tot 110°C.
Uitstalling: GN 1/1 plaat hoogte 25 mm. Publiciteitslichtbak geleverd met een
menuvoorstelling. 

  -ACID-1-
Fruitpers met hefboom
- Voorzien van een beker in polycarbonaat,
drukhendel en vorm in R.V.S. AISI 304. 
N.B.: tiijdsduur continue gebruik is 30 min.
mm 180x280xh360 - 300 W - 230V/1  

  -ASD/50-
Automatische sinaasappelpers
- Productie : 20/25 sinaasappelen (diameter maximum 85 mm) per
minuut.
- Toevoerglijder en recuperatiebak standaard geleverd.
- Uitvoering in materiaal bestemd voor voedsel die geen enkele oxidatie
zal ondergaan door het contact met het sinaasappelsap.
- Vervaardigd voor een gemakkelijk onderhoud, binnen en buitenkant. 
- Automatische stopzetting.
mm 460x330xh735- 150 W - 230V/1  

 559,00 EUR  653,00 EUR 

 1 786,00 EUR 

 285,00 EUR 

 2 154,00 EUR 
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  -M-2-
Koffiepercolator - 1 groep + 2 platen
- Vervaardigd in RVS.
- Manuele vulling.
- ON/OFF schakelaar.
- Vermogen: 12 tassen in 6 minuten.
NB: geleverd met 2 glazen karaffen van 1,8 liter.
mm 205x360xh430 - 2,4KW- 230V/1  

  -A-2-
Koffiepercolator - 1 groep + 2 platen
- Aansluiting op watertoevoer.
- ON/OFF schakelaar.
- Vermogen: 12 tassen in 6 minuten.
NB: geleverd met 2 glazen karaffen van 1,8 liter.
mm 205x360xh 430 - 2,4 KW- 230V/1  

  -DM-4-
Koffiepercolator - 2 groepen + 4 platen
- Vervaardigd in RVS.
- Manuele vulling.
- On/off schakelaar.
- Capaciteit: 24 tassen in 6 minuten.
NB: geleverd met 4 glazen karaffen van 1,8 liters.
mm 410x360xh430 - 4,8 kW - 230V/1N (or) 400-230V/3N 50Hz  

  -DA-4-
Koffiepercolator - 2 groepen + 4 platen
- Wateraansluiting.
- Digitale aflezing van de temperatuur en on/off schakelaar.
mm 410x360xh430 - 4,8 kW - 230V/1N (or) 400-230V/3N 50Hz  

  -V-2-
Verwarmplaten voor 2 karaffen
- Vervaardigd in RVS.
- Elke plaat met ON/OFF switch.
NB: geleverd zonder karaffen.
mm 360x190xh60 - 0,19 KW- 230V/1  

 74,00 EUR 

 699,00 EUR 

 509,00 EUR 

 357,00 EUR 

 233,00 EUR 
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*   -CIOCAB-
Warme drankenverdeler.
- Capaciteit: 5 liter.
- Structuur in RVS , kuip in polycarbonaat.
- Bain-marieverwarming, thermostaat voor temperatuur controle.
Ø 250xh500 mm - 900 W - 230V/1  

  -THERMOS-M-
Koffiepercolator - 1 groep voor thermos
- Vervaardigd in RVS.
- Manuele vulling.
- ON/OFF schakelaar.
NB: geleverd met 1 thermos van 2,2 liter.
mm 205x360xh520 - 2,2 KW- 230V/1  

  -HVA/M-
Warmwaterverdeler
- Vervaardigd in.
- Manuele vulling of ansluiting aan watertoevoer.
- Met kraan.
- Digitale aflezing van de temperatuur en ON/OFF schakelaar.
- Vermogen: 18 liter/uur.
- Reserve: 7,5 liter.
mm 225x410xh500 - 2,2 kW- 230V/1  

 528,00 EUR 

 259,00 EUR 

 489,00 EUR 
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  -COMPACT/2E+DVA8-
Espresso apparaat 2 groepen, automatisch
- Verwarmketel in koper, vermogen 12 liter, automatische vul-
ling.
- Programmatie van de koffiedosis.
- Ingebouwde volumetrische pomp.
- Tassenverwarmer bovenop.
- Stoom- en warmwaterkraan.
- Geleverd met 2 koffiehouders (2 tassen) en 1 (1 tas).
mm 650x530xh430 - 2,9 kW - 230V/1  

  -BEL-63/B-
Automatische koffiemolen met doseerder
- Antitrilling onderstel.
- Inhoud klok: 1,5 kg.
- Doseerregeling van 5 tot 12 g.
- Messen Ø 65 mm.
- Tijdsspanne continue gebruik: 30 min.
- Veiligheidsgraad IP 21.
N.B.: akoestische geluidswaarde (63 dB)
mm 270x460xh630 - 0,5 kW - 230V/1  

  -TAURO-NEW/B-
Koffiemolen met doseerder
- Inhoud klok: 1 kg.
- Doseerregeling van 5 tot 12 g.
- Messen Ø 60 mm.
- Tijdsspanne continue gebruik 30 min.
- Veiligheidsgraad IP 21.
N.B.: akoestische geluidswaarde (80 dB).
mm 180x310xh560 - 0,28 kW - 230V/1  

  -COMPACT/2P+DVA8-
Espresso apparaat 2 groepen, half-automatisch
- Verwarmketel in koper, vermogen 12 liter, automatische vulling.
mm 650x530xh430 -  2,9 kW - 230V/1  

  -AUTO-80/B-
Koffiemolen met doseerder
- Inhoud klok: 2 kg.
- Doseerregeling van 5 tot 12 gr.
- Messen Ø 60 mm.
- Tijdsspanne continue gebruik: 30 min.
- Veiligheidsgraad IP 21.
N.B.: akoestische geluidswaarde (80 dB).
mm 210x355xh650 - 0,36 kW - 230V/1  

 1 628,00 EUR 

 1 838,00 EUR 

 398,00 EUR  304,00 EUR 

 259,00 EUR 
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