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De Lineoplus ijscrushers vermalen volle of holle ijsblokjes vanuit een ijsmachine tot crushed ijs. De 
ijscrushers zijn het perfecte apparaat om grote hoeveelheden ijs in een geringe tijd te vermalen voor 
jouw toepassing. Een elegant en compact toestel voor iedere horeca- of cateringgelegenheid.
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IJSCRUSHERS & TOEBEHOREN

De Lineoplus ijscrushers vermalen volle of holle ijsblokjes vanuit een ijsmachine tot crushed ijs. Door de  
compacte afmetingen blijft het toestel elegant om te installeren in iedere bar van horeca of  
voedingswinkel. Vul de ijsblokjes bovenaan en neem het crushed ijs uit de uitneembare kunststof opvangbak 
onderaan. De RVS behuizing is uiterst kras- en corrosiebestendig.

Art.nr. ACO

LPC-0003 LPC-003

LPC-0005 LPC-005

> RVS behuizing AISI 443 
> antraciet
> 230V
> stroomconsumptie : 0.15 kW

Lineoplus ijscrushers

> 175 x 330 x 315 mm
> produceert 3 kg/min
> inhoud opvangbak : 1 kg

LPC-0003

> 370 x 310 x 510 mm
> produceert 5 kg/min
> inhoud opvangbak : 5 kg

LPC-0005

> BPA-vrije kunststof
> steeds afname per 6
> bescherming onder de handgreep vermijdt contact tussen hand en ijs
> met beschermkoker : set incl. montagebeugels, zuignappen en polycarbonaat wandbeugel

Art.nr. OEM afmetingen volume info

LPC-5500 SI5500EUR 270 x 92 x 95 mm 177 - 296 ml zonder beschermkoker

LPC-5000 SI5000EUR 250 x 115 x 152 mm (afm. beschermkoker) 177 - 296 ml met beschermkoker

LPC-7500 SI7500EUR 265 x 105 x 110 mm 177 - 296 ml zonder beschermkoker

LPC-7000 SI7000EUR 250 x 110 x 162 mm (afm. beschermkoker) 177 - 296 ml met beschermkoker

San Jamar ijsscheppen

> polycarbonaat
> 9 kg ijs
> 18,9 liter
> ø265 mm x 370 mm
> vulopening : ø225 mm
> zijhaak om emmer aan ijstank vast te haken
> steeds afname per 2
> optioneel : volledig afsluitbaar snap-on deksel

Art.nr. OEM info

LPC-6100 SI6100 ijsemmer

LPC-6500 SI6500 deksel

San Jamar hygiënische ijsemmer

> oplossing voor desinfectie en onderhoudsreiniging
> 1 liter, onverdund toepassen
> reinigen van afzetting van kalk, roest, ijs, mangaan  
   en bacteriologische verontreinigingen

Art.nr. ACO

LPC-8800 PRO-880

Lineoplus ijsmachinereiniger
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De Dome versnaperingscenters zijn een all-in-one presentatieoplossing voor verse versnaperingen, 
toast- & cocktailgarnituren, koffietoebehoren, ... Hun universele look maakt hen inzetbaar in alle  
interieurstijlen. Kies de geschikte Dome aangepast aan jouw aanbod.
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VERSNAPERINGSCENTERS

Art.nr. OEM afmetingen inhoud samenstelling

mini-DOME unit + connector

SJD-2001 BD2001 175 x 202 x 200 mm 2,2 liter 1 diep bakje SJD-9104 (2,2 liter) 
1 connector SJD-9110 ter verbinding met andere 
DOME units

DOME unit met handgrepen

SJD-4003 BD4003 510 x 202 x 200 mm 6,6 liter 3 diepe bakjes SJD-9104 (2,2 liter)
1 set handgrepen

SJD-4004 BD4004 510 x 202 x 200 mm 6,6 liter 4 diepe bakjes SJD-9103 (1,65 liter)
1 set handgrepen

complete DOME unit met rietjeshouders

SJD-4006 BD4006S 592 x 202 x 200 mm 4,95 liter 6 bakjes SJD-9101 (0,55 liter)
1 set rietjeshouders
1 set handgrepen

SJD-4023 BD4023S 592 x 202 x 200 mm 4,95 liter 3 bakjes SJD-9101 (0,55 liter)
2 diepe bakjes SJD-9103 (1,65 liter)
1 set rietjeshouders
1 set handgrepen

De Dome versnaperingscenters zijn een all-in-one presentatieoplossing voor verse versnaperingen, toast- & 
cocktailgarnituren, koffietoebehoren, ... De centers hebben een gepatenteerd, voedselveilig koepelvormig  
deksel dat over de unit schuift. Dit laat een maximale vulling toe.

> vervaardigd uit zwart SAN
> semi-transparant, volledig afsluitbaar ABS deksel
> diepe bakjes hebben geen ruimte voor ijs eronder
> gewone bakjes hebben ruimte voor ijs eronder

San Jamar Mini-Dome® en Dome® versnaperingscenters

SJD-2001

SJD-4003

SJD-4004

SJD-4006

SJD-4023
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Snel en efficiënt sappen, dressings en (gemixte) dranken uitschenken doe je met professionele  
flessen. Daarnaast zijn de flessen ideaal om drankbereidingen te bewaren dankzij de perfecte  
afsluiting met schroefdop. Onmisbaar voor iedere professionele keukenchef en bartender.
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BARFLESSEN

Art.nr. info

SJB-1000 bevat 12 complete kits in 6x 2 kleuren

Het Stor N’ Pour gamma van San Jamar bestaat uit BPA-vrije polyethyleen flessen. De fles en de schenktuit zijn 
2 aparte delen waardoor de flessen perfect kunnen bewaren en uiterst hygiënisch te reinigen zijn. De kit komt 
standaard met fles, schenktuit en een deksel en spuitmond in verschillende kleuren, wat handig is voor de 
identificatie. De verschillende kleuren zijn wit, rood, groen, bruin en oranje. Telkens 2 stuks per kleur.

> BPA-vrij polyethyleen
> semi-transparante flessen
> semi-transparante schenktuiten
> gekleurde deksels
> gekleurde spuitmonden
> 900 ml

San Jamar Stor N’ Pour® barflessen
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Voor een efficiënte werking voor en achter de bar zijn tal van benodigdheden essentieel. Denk hierbij 
aan dienbladen voor een vlotte bediening door het zaalpersoneel, snijplanken om garnituren zoals 
limoentjes feilloos te kunnen snijden, barmatten om de net afgewassen glazen te laten afdruipen of 
doppen om de tapkraan hygiënisch af te sluiten nadat de bar sluit.
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BARBENODIGDHEDEN

Om jouw klanten vlot te kunnen bedienen is een stijlvol, degelijk 
dienblad onmisbaar. Kies voor dynamische dienbladen in een tijdloos 
design die zonder twijfel een lange tijd jouw trouwe partner tijdens 
het opdienen zullen zijn.

Lineoplus stijlvolle, antislip dienbladen

Art.nr. ACO afmeting

ronde dienbladen met antislipcoating

TRL-0275 TRL-001 ø275 mm

TRL-0355 TRL-002 ø355 mm

TRL-0405 TRL-003 ø405 mm

TRL-0450 TRL-004 ø450 mm

ronde dienbladen met RVS verstevigingsring - antislip

TRL-5360 TRL-0521 ø360 mm

TRL-5410 TRL-0531 ø410 mm

rechthoekig dienblad GN1/1 met antislipcoating

TRL-3851 TRL-060 380 x 510 mm

Barmatten zijn de ideale tool om een antislipomgeving te maken van 
jouw bar. Gebruik ze als afdruip na de afwas, voor droge stockage 
van flessen of om glazen en vaat op te zetten. Koppel de PVC matjes  
aan elkaar of versnijd ze op de benodigde afmeting voor een  
optimaal gebruik. Reiniging kan eenvoudigweg in de vaatwas.

San Jamar zwarte barmat

Art.nr. OEM afmeting

SJB-5280 VM5280KL 305 x 305 x 9,5 mm

De SAF-T-GRIP functionele snijplankjes zijn aan beide zijden voorzien  
van een antislipbescherming. De gepatenteerde ophanghaak  
verzekert een hygiënische hantering en droging. Na gebruik steek 
je de plankjes in de vaatwas voor reiniging. De barplankjes hebben 
geen sapgeul.

San Jamar SAF-T-GRIP barsnijplankjes

Art.nr. ACO afmeting

KCB-5000-020 SJM-207 152 x 228 x 9,5 mm

De KLEEN-PLUG afsluitdoppen zorgen voor een nette afdichting van 
de tapkranen wanneer deze niet in gebruik zijn. Zo krijgen vliegjes 
geen kans om in de tapmond te kruipen. Deze blauwe afsluitdoppen 
zijn geschikt voor diverse tapkranen.

San Jamar KLEEN-PLUG® afsluitdop voor tapkranen

Art.nr. OEM info

SJB-9200 KLP 200 1 blister bevat 5 stuks
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Er gaat niets boven een heerlijke kop verse koffie, gemaakt van authentieke koffiebonen. Kwalitatieve 
vrijstaande koffiegruislades met afklopstang zorgen voor een perfect samenspel tussen het maken 
van de koffie en het supprimeren van het gruis.
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KOFFIEGRUISLADEN

Art.nr. ACO info

RON-1017 R1078001 type AC17, compleet

RON-9007 R990201 afklopstang AC

> materiaal box : zwart electro-gegalvaniseerd staal
> voorzien van een AP272 inbouwlade in RVS
> uitneembare lade voor eenvoudige reiniging
> gesloten box, anti-dampbeschermkap rond de lade
> met rubberen antislipvoetjes & uitneembare afklopstang
> 410 x 440 x 200 mm

Ronda coffee cube

Art.nr. ACO info

RON-1047 R1144601 type AC47, compleet

RON-9007 R990201 afklopstang AC

> materiaal box : RVS AISI 304
> voorzien van een AP272 inbouwlade in RVS
> uitneembare lade voor eenvoudige reiniging
> gesloten box, anti-dampbeschermkap rond de lade
> met rubberen antislipvoetjes & uitneembare afklopstang
> 360 x 435 x 140 mm

Ronda compact coffee cube

Art.nr. ACO info

RON-1075 9662MD type P75MD

RON-9075 447 korte afklopstang P75MD

> RVS AISI 304 18/10
> voor opzet of inbouw
> inclusief uitneembare afklopstang
> buitenafmetingen : 360 x 165 x 120 mm
> binnenafmetingen : 335 x 148 x 120 mm
> 5,2 liter

Ronda koffiegruisbak
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Inbouw of onderbouw koffiegruislade nodig?
Vraag jouw exemplaar van de Interior catalogus.
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KOFFIEGRUISLADEN

> materiaal : zwart RVS AISI 201
> uitneembare lade voor eenvoudige reiniging
> luchtgaten bovenaan voor afvoer van dampen
> met rubberen antislipvoetjes & uitneembare afklopstang
> 380 x 260 x 110 mm

Lineoplus compacte koffiegruislade

34 BAR

> materiaal : RVS AISI 201 scotch brite finish
> uitneembare lade voor eenvoudige reiniging
> luchtgaten bovenaan voor afvoer van dampen
> met rubberen antislipvoetjes & uitneembare afklopstang
> geluidsremmende strips en gummi pootjes onder het voorste ladedeel
> 380 x 260 x 110 mm

Lineoplus compacte koffiegruislade

Art.nr. info

LCD-0001 koffiegruislade

LCD-9000 afklopstang

Art.nr. info

LCD-0003 koffiegruislade

LCD-9001 afklopstang
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De Server Products toppingdispensers zijn stuk voor stuk efficiënte en duurzame producten. De RVS 
saus-, dressing- en toppingverdelers bieden optimale prestaties in shop-in-shops, ijssalons, tearooms, 
fastfood- en selfservicerestaurants, ...
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WARME TOPPINGVERDELERS

Art.nr. ACO

SER-0001 80840

> geborsteld RVS + Thermoset
> regelbare thermostaat : 0°C - 99°C
> verdeling uit blik of recipiënt
> inclusief RVS recipiënt SER-9000
> 230V - 50Hz
> 517 Watt
> 394 x 227 x 392 mm

Server Products Hot Fudge

De Hot Fudge met pomp en verwarmde bek warmt sauzen 
en toppings op “au bain marie”. De regelbare thermostaat 
kan je instellen tussen 0°C en 99°C om oververhitting of  
uitdroging tegen te gaan. Dit pompsysteem gebruik je zowel  
direct uit blik als met bijgeleverd RVS recipiënt. De pomp kan je  
volledig demonteren en uitrusten met kraagjes om de hoeveelheid  
per pompbeurt te bepalen (7 - 14 - 21 - 30 ml). De Hot Fudge wordt 
standaard geleverd met 3 frontpanelen (chocolade, caramel en 
kaas).

Art.nr. ACO

SER-0002 82110

> blinkend RVS
> regelbare thermostaat : 38°C - 93°C
> inclusief RVS recipiënt SER-9000
> uitloopbek ± 110 mm
> 230V - 50Hz
> 500 Watt
> ø197 x 390 mm

Server Products ronde dispenser voor warme toppings

De ronde dispenser warmt sauzen en toppings op “au bain marie”.  
De regelbare thermostaat kan je instellen tussen 38°C en 93°C 
om oververhitting of uitdroging tegen te gaan. Dit pompsysteem  
gebruik je zowel direct uit blik als uit bijgeleverd RVS recipiënt. De 
pomp kan je volledig demonteren en uitrusten met kraagjes om de 
hoeveelheid per pompbeurt te bepalen (7 - 14 - 21 - 30 ml). Deze 
dispenser is niet uitgerust met verwarmde bek.

Art.nr. ACO

SER-9000 94009

> geborsteld RVS
> voor hot fudge en ronde dispenser
> 2,8 liter
> ø155 x 172 mm

Server Products RVS recipiënt
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De Ronda roomijsbakken zijn kwalitatieve recipiënten voor de productie, bewaring en presentatie van 
roomijs. Ze zijn vervaardigd in een duurzame inoxsoort die kwaliteit en lange levensduur garanderen. 
De romijsrecipiënten zijn niet enkel robuust en functioneel, ook hun elegantie in de toonbank maakt 
van de Ronda ijsbakken de perfecte keuze.



38 BAR

ROOMIJSRECIPIËNTEN & TOEBEHOREN

Art.nr. ACO diepte inhoud st/doos

buitenmaat : 360 x 165 mm binnenmaat : 335 x 149 mm

VGR-3607 VG3607 70 mm 3 liter 10

VGR-3612 VG3612 120 mm 5,2 liter 20

VGR-3613 VG36121 120 mm 5,2 liter 20

VGR-3615 VG3615 150 mm 6,5 liter 20

VGR-3618 VG3618 180 mm 8 liter 16

deksel voor buitenmaat 360 x 165 mm

VGR-3600 VC36 20 - 25

buitenmaat : 360 x 250 mm binnenmaat : 335 x 233 mm

VGR-3638 VG3638 80 mm 5,5 liter 10

VGR-3622 VG3622 120 mm 8,5 liter 10

VGR-3625 VG3625 150 mm 10,5 liter 10

VGR-3628 VG3628 180 mm 13 liter 10

buitenmaat : 181 x 166 mm binnenmaat : 151 x 151 mm

VGR-1812 VG1812 27 mm 2,7 liter 20

> RVS 18/10 AISI 304
> voedingsgeschikt, UE 89/109 (CEE)
> productiemethode : dieptrekken
> VGR-3613 : met RVS tussenschot om 2 smaken in zelfde recipiënt te bewaren

Ronda roomijsbakken

Art.nr. ACO OEM kleur

VGR-2500-010 SP15398 SP2501 wit

VGR-2500-070 SP15399 SP2502 rood

VGR-2500-040 SP15400 SP2503 groen

VGR-2500-060 SP15402 SP2504 blauw

VGR-2500-020 SP15404 SP2506 zwart

> RVS 18/10 AISI 304
> kunststof handvat in diverse kleuren
> voedingsgeschikt, UE 89/109 (CEE)
> lengte : 250 mm

Ronda RVS ijsscheplepels
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Art.nr. type diameter hoogte inhoud

standaard RVS ijscontainer

VGR-0001 inzetpot voor 1 ronde ijscontainer 207 mm 265 mm -

VGR-0002 inzetpot voor 2 ronde ijscontainers 207 mm 500 mm -

VGR-0005 ronde ijscontainer 200 mm 250 mm 7,3 liter

antirotatie RVS ijscontainer

VGR-1001 inzetpot voor 1 ronde ijscontainer 207 mm 265 mm -

VGR-1002 inzetpot voor 2 ronde ijscontainers 207 mm 500 mm -

VGR-1005 ronde ijscontainer 200 mm 250 mm 7,3 liter

toebehoren

VGR-2005 universele topring voor inzetpot 207 mm - -

VGR-2002 universeel deksel in RVS 200 mm - -

ROOMIJSRECIPIËNTEN & TOEBEHOREN

> RVS 18/10 AISI 304
> standaard of anti-rotatie

Lineoplus ronde ijscontainers

Kies voor een retro design van je ijsconcept met ronde ijscontainers. De ronde 
ijscontainers zijn verkrijgbaar in een standaard versie of een anti-rotatie versie, 
welke voorkomt dat het recipiënt ronddraait in de inzetpot tijdens het scheppen 
van ijs.

Art.nr. ACO diepte inhoud st/doos

LHW-2101 9762 120 mm 2,5 liter 10

> RVS 18/10 AISI 304
> inbouw in meubel
> 2 openingen onderaan ; 1/2” voor afvoer en 3/8” voor toevoer
> incl. standpijpset, aanluitdop en geperforeerd rooster
> uitw. afm. : 270 x 110 mm
> inw. afm. : 251 x 92 mm

Ronda RVS ijsscheplepelspoelers

Ijsscheplepels vereisen stromend water om aan de hygiëne regels te voldoen. De onderstaande modellen zijn 
zo ontwikkeld om aan deze strenge eisen te voldoen.

Art.nr. ACO diepte inhoud st/doos

LHW-2102 VP2712S 120 mm 2,5 liter 10

LHW-2112 9761 RVS omkasting incl. toevoerkraantje met hendel

LHW-2212 RON40DIVAR toevoerkraantje met hendel (h. 110 mm)

> spoelbakje zonder kraan
> RVS 18/10 AISI 304
> inbouw in werkblad of omkasting 
> 1 opening onderaan 3/4” voor afvoer
> incl. standpijpset en geperforeerd rooster
> uitw. afm. : 270 x 110 mm
> inw. afm. : 251 x 92 mm

LHW-2102

> RVS omkasting incl. toevoerkraantje en hendel
> uitw. afm. : 320 x 122 x 235 mm
> bevestigingsgaten op rechte wand

LHW-2112

Ronda RVS ijsscheplepelspoeler en omkasting

LHW-2102

LHW-2212

LHW-2112


