
118 ESSENTIALS

Koken en bakken vergt precisiewerk. Door gebruik te maken van professionele weegschalen,  
keukentimers en thermometers kan je op een zeer accurate en voedselveilige manier maaltijden  
bereiden. Doe een correcte temperatuurmeting, weeg jouw ingrediënten correct af en/of zorg dat 
alle bereidingen netjes op tijd gaar zijn dankzij een timer. 

Wil je daarnaast voeding vervoeren met continue controle op de juiste temperatuurbewaring?  
De dataloggers geven een up-to-date overzicht weer van de gemeten temperaturen tijdens het 
transport.
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Art.nr. ACO type max. gewicht nauwkeurigheid

LBL-2003 LBL-2003 Valor 2000 3 kg 0,5 g

LBL-2006 LBL-2006 Valor 2000 6 kg 1 g

LBL-2015 LBL-2015 Valor 2000 15 kg 2 g

LBL-4103 LBL-4103 Valor 4000 3 kg 0,5 g

LBL-4106 LBL-4106 Valor 4000 6 kg 1 g

LBL-4115 LBL-4115 Valor 4000 15 kg 2 g

LBL-0001 LBL-0001 optie uitbreiding weegplateau tot 300 x 225 mm

> VALOR 2000 weegschaal in ABS
> VALOR 4000 weegschaal in RVS
> VALOR 4000 heeft touchless tarra functie
> 280 x 256 x 121 mm
> weegplateau 190 x 242 mm
> weegplateau steeds in RVS
> LED-display aan beide zijden

WEEGSCHALEN

Escali weegschalen

Ohaus weegschalen

De professionele weegschalen van Ohaus hebben een LED display aan beide zijden voor een maximale  
efficiëntie in de keukenomgeving. De toetsenbordbediening is bestand tegen scherpe voorwerpen. Met de 4 
regelbare antislipvoeten stel je zelf de hoogte in van het toestel. Standaard voorzien van een 230V adaptor en 
oplaadbare batterijen die 50 uur werking garanderen. Niet gehomologeerd.

achterkant - 
regelbare voetjes

VALOR 2000 VALOR 4000

Art.nr. ACO max. gewicht nauwkeurigheid

SJS-0001-020 SJS-001-BK 7 kg 1 g

SJS-0012-020 SJS-012-BK 5 kg 1 g

> 230 x 165 x 20 mm
> incl. 2 x CR2032 batterij
> glazen uitvoering
> touchscreen

SJS-0001-020

> 215 x 150 x 42 mm
> incl. 2 x AA batterij
> ronde uitvoering
> RVS platform ø140 mm

SJS-0012-020

SJS-0012-020SJS-0001-020
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Art.nr.

ETI-1050

ETI drievoudige keukentimer

DIGITALE TIMERS

Cooper-Atkins viervoudige keukentimer

Art.nr. ACO

COO-1050 TFS4

> grijs ABS
> LCD display
> 178 x 107 x 178 mm
> incl. 4 x C-type batterij (1,5V)

> 4 afteltijden : u/min of min/sec
> 4 verschillende geluiden en LED lichten
> start/stopknop + herhaalfunctie
> vet- en spatwaterdichte bediening

Lineoplus viervoudige keukentimer

Art.nr. ACO

LDT-1050 151-7500LED

> wit ABS
> LCD display
> 150 x 90 x 180 mm
> incl. 9V batterij

> 4 afteltijden : u of min of sec (max. 9h59)
> 4 verschillende geluiden en LED lichten
> vet- en spatwaterdichte bediening

> wit ABS
> LCD display
> 88 x 22 x 128 mm
> incl. 2 x AAA batterij

> 3 afteltijden
> geluidssignaal van 80 dB
> optellende klok na alarm
> met magnetische pad of uitklapbare stand
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THERMOMETERS

Cooper-Atkins digitale steekthermometers

> Thermistor® technologie
> LCD display
> RVS voeler, op 1°C nauwkeurig
> puntlengte : 19 mm

> 0,1°C aanduiding
> auto-off na 10 minuten
> Accurate for life
> per 6 verpakt

Art.nr. ACO temperatuur lengte 
voeler

batterij info

COO-4000 DPP400-W -40°C tot +200°C 70 mm #LR44 waterdicht

COO-4500 DFP450-W -40°C tot +232°C 121 mm #392 vaatwasbestendig
max. t° geheugen
hercalibreerbaar

COO-8000 DPP800-W -40°C tot +232°C 102 mm #LR44 waterdicht

Pocketthermometers voor meting en weergave van de kerntemperatuur.

COO-4000

COO-4500

COO-8000

Cooper-Atkins digitale cooking thermometer / timer

> Thermistor® kabel : 1,1 meter
> 76 x 34 x 105 mm

> 1°C aanduiding
> per 6 verpakt

Art.nr. ACO temperatuur lengte voeler batterij

COO-3610 DTT361-01 -30°C tot +200°C 165 mm, 90° gebogen 1,5 V AAA

COO-9406 - sonde, apart verkrijgbaar

Dit toestel is een thermometer en timer in een. De sonde is hittebestendig  
en kan in de oven blijven dankzij de speciale Thermistor kabel met  
silicone mantel. De timer geeft een alarmsignaal wanneer de ingestelde  
kerntemperatuur of ingestelde tijd bereikt wordt.

Lineoplus analoge koelmeubelthermometer

> kunststof 
> analoge weergave
> aanduiding 1°C

> monteren met haakje of vastvijzen
> ø15 x 117 mm
> personalisatie vanaf 250 stuks

Art.nr. ACO temperatuur

LDT-1079 138-1079 -40°C tot +50°C 

Thermometer voor de meting van temperatuur in koel- en vriesmeubelen.

Cooper-Atkins horizontale koelmeubelthermometer

> aluminium omkasting 
> met alcohol gevulde glastube
> niet-toxisch
> lens met loep-effect
> analoge weergave

> hangend of staand
> NSF-gekeurd
> 127 x 33 x 10 mm
> per 6 verpakt

Art.nr. ACO temperatuur

COO-3350 335C -40°C tot +25°C 

Thermometer voor de continue meting van temperaturen in koel- en vriesmeubelen.
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STEEKTHERMOMETERS

Art.nr. info

ETI-1100-010 wit, met probe cover

ETI-1100-070 rood, met probe cover

ETI-1100-060 blauw, met probe cover

> temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
> 0,1°C aanduiding
> RVS voeler, ± 0,5°C nauwkeurig
> lengte voeler : 115 mm
> ø46 x 15 x 188 mm

> 2 knoppen : on/off of min/max 
> auto-off na 10 minuten
> IP66 waterbestendig
> incl. 3V CR2032

ETI Thermastick thermometer

Art.nr. info

ETI-1000 wit / blauw, met probe cover

ETI-1900 silicone hoes voor ETI-1000

> temperatuurbereik : -50°C tot 200°C
> 0,1°C aanduiding
> RVS voeler, ± 0,5°C nauwkeurig
> lengte voeler : 122 mm

> 15 x 26 x 200 mm 
> 2 knoppen : on/off of min/max 
> IP66 waterbestendig
> incl. 3V CR2032

ETI pocket thermometer

Art.nr. info

ETI-1300 inclusief probe cover

> temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
> 0,1°C aanduiding
> RVS voeler, ± 0,5°C nauwkeurig
> lengte voeler : 70 mm
> ø51 x 178 mm

> ergonomisch : 180° roterend display 
> 2 knoppen : on/off of min/max 
> IP66 waterbestendig
> incl. 3V CR2032

ETI Thermaprobe thermometer

Art.nr. info

ETI-2000-020 inclusief beschermhoes

ETI-9100-020 thermokoppel K steeksonde 
(RVS - ø3,3 x 130 mm)

> temperatuurbereik : -100°C tot 1372°C
> 0,1°C aanduiding
> ± 0,4°C nauwkeurig
> thermokoppel K steeksonde
> 37 x 62 x 177 mm

> aluminium behuizing 
> interne microprocessor 
> auto-off na 20 minuten
> IP67 waterbestendig
> incl. 3 x 1,5V AAA

ETI Therma K allround heavy duty thermometer

andere sondes op 
vraag te verkrijgen
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Art.nr. info

ETI-1200-050 grijs, zonder hoes

ETI-1200-040 groen, zonder hoes

ETI-1200-060 blauw, zonder hoes

ETI-1290 silicone hoes voor Thermapen

ETI-1292 beschermtas voor Thermapen

ETI-1294 RVS muurhouder voor Thermapen

> temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
> 0,1°C aanduiding
> RVS voeler met geïntegreerd thermokoppel K 
> ± 0,4°C nauwkeurig
> lengte voeler : 115 mm
> 19 x 50 x 157 mm

> ergonomische handgreep : 360° roterend
> 2 knoppen : on/off of min/max 
> IP67 waterbestendig
> incl. 1 ,5V AAA
> met calibratiecertificaat
> inklapbaar

ETI Thermapen thermometer

STEEKTHERMOMETERS

123ESSENTIALS

ETI-1292

ETI-1290
ETI-1294
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CONTROLETHERMOMETERS

Art.nr. info

ETI-1010 verticaal

ETI-1011 horizontaal

> temperatuurbereik : -30°C tot 40°C
> 1°C aanduiding
> 53 x 130 mm

ETI analoge koel- en vriesthermometer

Art.nr. info

ETI-1012 met 1 sonde

> temperatuurbereik : -25°C tot 70°C
> 0,1°C aanduiding
> PVC voeler,  ± 0,4°C nauwkeurig
> lengte voeler : 1 m

> 24 x 150 mm
> met geïntegreerde omgevingssensor
> instelbaar alarmsignaal
> bewaart geregistreerde max/min temperatuur

ETI digitale koel- en vriesthermometer met sonde

Art.nr. info

ETI-1401 met 1 externe sonde en 1 interne sensor (-20°C - 50°C)

ETI-1402 met 2 externe sondes

> temperatuurbereik : -40°C tot 50°C
> 0,1°C aanduiding
> PVC voeler,  ± 0,4°C nauwkeurig
> lengte voeler : 1 m

> 29 x 73 x 96 mm
> keuze tussen 1 of 2 sondes 
> spatwaterdichte IP54 ABS behuizing
> incl. 2 x 1,5V AA

ETI Thermaguard koel- en vriesthermometer

Art.nr. info

ETI-3820 model TD met geïntegreerde sensor

ETI-3821 model TD1F met 1 vaste sonde

ETI-3822 model TD2TC met 2 aansluitingen voor  
type K thermokoppel sonde (exclusief)

ETI-9500 universeel type K thermokoppel sonde

> resolutie : 0,1°C
> incl. 2 x 1,5 V AA
> 29 x 73 x 96 mm

ETI Thermadata WiFi Logger

De ThermaData WiFi Logger meet de omgevingstemperatuur en stuurt dit 
via WiFi door naar pc, tablet of smartphone. Via de ThermaData software 
stel je de parameters in: interval tussen de verschillende opmetingen (sec. 
tot min.) en de maximum / minimum grens. Een groen ledlampje toont dat 
de Logger actief is, een rood ledlampje dat de grenzen overschreden zijn. 
Iedere WiFi Logger heeft een LCD scherm, een waterbestendige behuizing 
tot klasse IP67 en wordt geleverd met USB uitleeskabel en muurhouder.

ETI-3820 / ETI-3821 ETI-3822

type K thermokoppel 
(exclusief)

> bereik : 0°C tot 50°C
> accuraat tot 0,5°C
> 18000 opmetingen

> bereik : -100°C tot 1372°C
> accuraat tot 0,4°C
> 2 x 9000 opmetingen
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Art.nr. info

ETI-1020 met magnetische pads of uitklapbare stand

> temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
> 1°C aanduiding
> RVS voeler, ± 1°C nauwkeurig
> lengte voeler : 114 mm
> 1,2 m kabel
> ø80 x 24 mm

> LCD display met geregistreerde en  
   ingestelde temperatuur 
> waterbestendige behuizing
> incl. 2 x 1,5V AA
> alarm 70 dB

ETI digitale oven thermometer met sonde “DOT”

CONTROLETHERMOMETERS

Art.nr. info

ETI-1030 optimale zekerheid en veiligheid van wasresultaat

> temperatuurbereik : 0°C tot 90°C
> 0,1°C aanduiding
> ± 1°C nauwkeurig
> ø127 x 14 mm

> simulatie max. temperatuur
> incl. 1 x 3V CR2032
> IP66 waterdicht

ETI digitale thermometer voor vaatwasser “DISHTEMP”

Art.nr. info

ETI-1040 geschikt voor frituurolie, olijfolie, palmolie, soja-olie en 
sesamolie

> meet temperatuur en kwaliteit
> meetpunt mag direct in olie
> rood ledlampje geeft olievervanging aan
> temperatuurbereik : 30°C tot 200°C
> TPM (total polar materials*) : 0-40%

> 0,5% TPM & 0,1°C aanduiding
> ± 3% & ± 1°C nauwkeurig
> 31 x 48 x 365 mm 
> incl. 2 x 1,5V AA

ETI digitale kwaliteitstester voor frituurolie

Art.nr. info

ETI-4003 compact, licht gewicht en eenvoudig in gebruik

> temperatuurmeting zonder contact
> geïntegreerde laserpointer
> 1:12 optische ratio  
   (afstand voorwerp / ø meetzone)
> 40 x 66 x 155 mm

> temperatuurbereik : -50°C tot 500°C
> 0,1°c aanduiding
> ± 2°C nauwkeurig
> incl. 2 x 1,5V AAA

ETI Raytemp 3 infrarood thermometer

*TPM verwijst naar alle producten die in frituurolie 
aanwezig zijn ten gevolge van oxidatieprocessen.
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BLUETOOTH CONTROLE THERMOMETERS

Art.nr. info

ETI-3200-050 grijze kleurcodering onderaan

ETI Thermapen Blue thermometer

Art.nr. info

ETI-3000 met geïntegreerde sonde

ETI TempTest Blue thermometer

Art.nr.

ETI-9900

> antibacteriële doekjes voor het reinigen van alle sondes
> steeds per 6 tubes
> 180 doekjes per tube
> doekje : 130 x 130 mm

ETI antibacteriële reinigingsdoekjes

ETI Bluetooth thermometers

Met Bluetooth thermometers kan je eenvoudig het logboek bijhouden via smartphone, tablet of pc.  
De HACCP LE (checklist) of ThermaQ (dataregistratie) mobiele app helpt om de data te registreren 
en presenteren. De Bluetooth technologie heeft een reikwijdte van 50 meter om de gegevens door te 
sturen.

> temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
> 0,1°C aanduiding
> RVS voeler met geïntegreerde thermokoppel K 
> ± 0,4°C nauwkeurig
> lengte voeler : 115 mm
> 19 x 50 x 157 mm

> ergonomisch : 360° roterend
> 2 knoppen : on/off of min/max 
> IP67 waterbestendig
> incl. 1 ,5V AAA
> responstijd <3 seconden
> inklapbaar

> temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
> 0,1°C aanduiding
> RVS voeler met geïntegreerde thermokoppel K 
> ± 0,4°C nauwkeurig
> lengte voeler : 80 mm
> 17 x 47 x 200 mm

> LCD display 360° roterend
> 2 knoppen : on/off of min/max 
> IP67 waterbestendig
> incl. 1 ,5V AAA
> responstijd <3 seconden
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DATALOGGERS

ETI dataloggers

Waarom dataloggers?

Dataloggers controleren dat de temperatuur tijdens het transport steeds binnen het juiste  
temperatuurbereik blijft. Dit is een meerwaarde, zowel bij voeding als bij farmaceutische transporten. 
Dataloggers geven een duidelijke rapportering van het temperatuurverloop in een koelcel, koelwagen 
of in een andere beschermde, gekoelde omgeving.

Hoe de data uitlezen?

Afhankelijk van het gekozen toestel kan de data uitgelezen worden via een USB-koppeling of via een 
WiFi-signaal.

ETI heeft een gratis platform, Thermadata, waarmee de dataloggers eenvoudig uit te lezen zijn. In 
enkele klikken verkrijg je een duidelijke grafiek of exporteer je de data om in eigen applicaties te  
integreren. Het is zelfs mogelijk om een standaard PDF rapport te verkrijgen, zonder gebruik te maken 
van de Thermadata applicatie.

Scan de QR-code om onmiddellijk naar de 
downloadpagina van ThermaData te gaan
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Art.nr. info

ETI-3800-060 Lite Logger

ETI-3809 USB-C kabel voor ETI-3800

> blauw
> HDPE
> bereik : -40°C tot 85°C
> resolutie : 0,1°C

ThermaData Lite Logger

De Lite Logger is een kostenefficiënt, waterbestendig model dat de omgevingstemperatuur meet volgens  
instelbare intervals. Via de ThermaData software stel je de gewenste parameters in: interval tussen de  
verschillende opmetingen (seconden tot minuten), tot 24h uitstelbare start van metingen, maximum / minimum  
grens, user ID en de optie om te starten met drukknop. Door op de knop te drukken lees je aan de hand van LED 
lampjes af of de temperatuur nog in een veilig bereik zit. Groen betekent dat het nog veilig is, rood knipperend 
betekent dat er buiten de vooraf ingestelde grenzen is getreden.

> accuraat tot 0,5°C
> 16000 opmetingen
> incl. 3,6 V / 2 AA lithium batterij
> ø55 x 25 mm

Art.nr. info

ETI-3810 zonder LCD display, met interne sensor

ETI-3811 met LCD display, met interne sensor

ETI-3812 zonder LCD display, met externe sensor (ø 3,3 x 100 mm sonde, 1 meter PVC/PFA kabel)

ETI-3813 met LCD display, met externe sensor (ø 3,3 x 100 mm sonde, 1 meter PVC/PFA kabel)

ETI-3819 uitlees USB en startmagneet

> bereik interne sensor : -30°C tot 85°C
> bereik externe sensor : -40°C tot 125°C
> resolutie : 0,1°C
> accuraat tot 0,5°C

ThermaData Logger

De ThermaData Logger meet de omgevingstemperatuur volgens instelbare intervals. Via de ThermaData  
software stel je de gewenste parameters in: interval tussen de verschillende opmetingen (seconden tot minuten),  
tot 24h uitstelbare start van metingen en de maximum / minimum grens. Een groen ledlampje toont dat de 
Logger actief is, een rood ledlampje meldt dat de vooraf ingestelde grenzen overschreden zijn. Met de apart 
verkrijgbare USB uitleesunit stel je alle gegevens in. De startmagneet triggert de start van de opmetingen. De 
Logger heeft een waterbestendige behuizing klasse IP67.

> LCD display : 10 mm
> 4000 opmetingen
> incl. 3,6 V / 2 AA lithium batterijen
> ø76 x 23 mm

DATALOGGERS
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Voor een dagelijkse efficiënte werking van de keuken zijn ook tal van handige keukentools niet weg 
te denken. Het gamma bestaat uit essentiële gereedschappen en hygiënische hulpmiddelen om het 
bewerken en/of bereiden van voeding gebruiksvriendelijk en volgens de HACCP normen mogelijk 
te maken.
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KEUKENMATERIAAL

Art.nr. ACO info

KSG-2201 KSG-201 basis dunschiller 1 mm - harde groenten en fruit - zwart

KSG-2202 KSG-202 getande dunschiller - zachte groenten en fruit (tomaten, ...) - rood

KSG-2203 KSG-203 asperge dunschiller - 1,5 mm schil - groen

KSG-2204 KSG-204 julienne dunschiller - diverse groenten (kleine reepjes) - wit

KSG-2290 KSG-200 toonbankdisplay 24 x KSG-201 (12 zwarte / 12 rode ‘made in Swiss’)

> RVS messen
> steeds per 10 verpakt
> KSG-2290 is per stuk

Kisag dunschillers

> fijn geslepen, fijn getand of ruw mes
> kunststof handvat

Art.nr. ACO

LDL-1216 280-1216

> ABS + polypropyleen
> diamantgeslepen, hardmetalen en omkeerbare slijpbladen
> voor zowel gewone als gekartelde messen
> vaatwasbestendig
> 145 x 60 x 16 mm
> 12 stuks per doos
> personaliseerbaar (vanaf 144 stuks)

Lineoplus manuele messenslijper

Art.nr. ACO info

EDL-7000 KR-700 messenrek mag in de vaatwasser - excl. messen

> RVS omkasting met gesloten onderkant en rugzijde
> uitneembaar zwart polystyreen inzetstuk
> apart vak voor schaar
> 312 x 67 x 355 mm

Edlund messenrek
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BLIKOPENERS

Art.nr. ACO info

BNZ-2000 BNZ-020 staaf, tandwiel en mes in RVS,  
draaiknop en hendel in slagvast kunststof

BNZ-3000 BNZ-TITAN volledig in RVS

BNZ-9100 BNZ-100 RVS vervangmes voor beide types

BNZ-9101 BNZ-101 RVS tandwiel ø25 mm (BNZ-200)

BNZ-9102 BNZ-102 RVS tandwiel ø40 mm

> staaflengte : 400 mm
> schroeven of klemmen
> max. blikhoogte : 350 mm

> BNZ-2000 : max. 20 blikken per dag
> BNZ-3000 : max. 80 blikken per dag

Bonzer manuele blikopeners

De manuele blikopeners zijn geschikt voor het openen van ronde  
blikken. Ze zijn behandeld met een anti-bacteriële coating en bieden  
perfect snijwerk zonder bramen. De blikopeners worden steeds  
geleverd met antibacteriële reinigingsdoekjes.

Art.nr. ACO info

EDL-0011 EDL-S11LCS volledig in RVS

EDL-9011 - vervangkit (omvat tandwiel, vervangmes, 
vijs en RVS-ring)

> staaflengte : 500 mm
> klemmen
> max. blikhoogte : 430 mm

> max. 50 blikken per dag
> 4 tot 6 blikken per minuut

Edlund manuele blikopeners

De manuele blikopeners van Edlund zijn de referentie voor alle  
bedrijven actief in de voeding. De blikopeners zijn geschikt voor het 
openen van ronde blikken en hebben een ergonomische uitvoering. 
Speciaal aan dit type opener is dat deze halfbotte messen heeft, wat 
resulteert in een extra-lange levensduur.

Andere manuele of elektrische blikopeners 
zijn op vraag verkrijgbaar
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SNIJPLANKEN

> polyethyleen (HMPE 500)
> HACCP kleurcodering
> voedingsgeschikt

Lineoplus snijplanken Classic 20 mm

> vlakke onderzijde, zonder antislipnoppen
> met of zonder sapgeul
> vaatwasbestendig

Art.nr. ACO kleur

zonder sapgeul

KCB-1430-010 KCB-401 wit

KCB-1430-090 KCB-402 bruin

KCB-1430-080 KCB-403 geel

KCB-1430-040 KCB-404 groen

KCB-1430-070 KCB-405 rood

KCB-1430-060 KCB-406 blauw

met sapgeul

KCB-1431-010 KCB-411 wit

KCB-1431-090 KCB-412 bruin

KCB-1431-080 KCB-413 geel

KCB-1431-040 KCB-414 groen

KCB-1431-070 KCB-415 rood

KCB-1431-060 KCB-416 blauw

Art.nr. ACO kleur

zonder sapgeul

KCB-1530-010 KCB-501 wit

KCB-1530-090 KCB-502 bruin

KCB-1530-080 KCB-503 geel

KCB-1530-040 KCB-504 groen

KCB-1530-070 KCB-505 rood

KCB-1530-060 KCB-506 blauw

met sapgeul

KCB-1531-010 KCB-511 wit

KCB-1531-090 KCB-512 bruin

KCB-1531-080 KCB-513 geel

KCB-1531-040 KCB-514 groen

KCB-1531-070 KCB-515 rood

KCB-1531-060 KCB-516 blauw

> polyethyleen (HMPE 500)
> HACCP kleurcodering
> voedingsgeschikt

Lineoplus snijplanken Fine & Gastro Fine 15 mm

> vlakke onderzijde, zonder antislipnoppen
> steeds zonder sapgeul
> vaatwasbestendig

Art.nr. kleur

zonder sapgeul

KCB-2430-010 wit

KCB-2430-090 bruin

KCB-2430-080 geel

KCB-2430-040 groen

KCB-2430-070 rood

KCB-2430-060 blauw

Art.nr. kleur

zonder sapgeul

KCB-2110-010 wit

KCB-2110-090 bruin

KCB-2110-080 geel

KCB-2110-040 groen

KCB-2110-070 rood

KCB-2110-060 blauw

> RVS
> voor 6 snijplanken tot 30 mm dik
> met antislipnoppen

Lineoplus snijplank toebehoren

> polyethyleen
> wit
> vervangmesje in optie

Art.nr. ACO info

KCB-9004 KCB 004 snijplankhouder

KCB-9001 KCB 001 polijstschaaf

Snijplankhouder

Polijstschaaf voor snijplanken

HACCP kleurcodering
 kaas / zuivel
 groenten en fruit
 bereid vlees
 gevogelte
 rauw vlees
 vis en schaaldieren
 anti-allergenenbereidingen  Classic : 500 x 300 x 20 mmClassic : 400 x 300 x 20 mm

 Gastro Fine : 530 x 325 x 15 mm Fine : 400 x 300 x 15 mm
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Art.nr. ACO lengte info

LSR-2015 LSR-015 150 mm per 200 stuks

LSR-2018 LSR-018 180 mm per 200 stuks

LSR-2020 LSR-020 200 mm per 200 stuks

LSR-2025 LSR-025 250 mm per 200 stuks

LSR-2028 LSR-028 280 mm per 200 stuks

LSR-4018 LSR-018/400 180 mm per 400 stuks

LSR-4020 LSR-020/400 200 mm per 400 stuks

LSR-4025 LSR-025/400 250 mm per 400 stuks

> RVS spiezen
> voedingsgeschikt
> herbruikbaar
> 100% recyclebaar

Lineoplus spiezen in roestvrij staal

> opgegeven lengte is nuttige lengte
> LSR ronde spiezen : ø2 mm
> LSF platte spiezen : 3 x 1,5 mm
> dozen met 400 stuks : neutraal bruin

Art.nr. ACO lengte info

LSF-2015 LSF-015 150 mm per 200 stuks

LSF-2018 LSF-018 180 mm per 200 stuks

LSF-2020 LSF-020 200 mm per 200 stuks

LSF-2025 LSF-025 250 mm per 200 stuks

LSF-2028 LSF-028 280 mm per 200 stuks

LSF-4018 LSF-018/400 180 mm per 400 stuks

LSF-4020 LSF-020/400 200 mm per 400 stuks

LSF-4025 LSF-025/400 250 mm per 400 stuks

SPUITZAKKEN &  SPIEZEN

> sterke naden
> goede grip met handschoenen
> voor warme en koude vullingen

Anti-slip wegwerpspuitzakken

> duurzaam en hygiënisch
> 100 stuks per rol
> steeds 6 rollen per doos

Art.nr. lengte info

PPD-1836 460 mm blauw

PPD-2136 530 mm blauw

Volle spuitmonden voor spuitzakken

Art.nr. info

PPD-9000 set met een spuitmond van 1 mm, 2 mm, 3 mm, 
5 mm, 7 mm, 9 mm, 13 mm en 16 mm opening
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Art.nr. ACO lengte info kleur

CST-0001-060 CST-001-023

240 mm kunststof handgreep 
zonder slotmechanisme

rood

CST-0001-040 CST-001-035 blauw

CST-0001-020 CST-001-050 groen

CST-0001-080 CST-001-061 geel

CST-0001-070 CST-001-077 zwart

CST-0002-060 CST-002-023

300 mm kunststof handgreep 
zonder slotmechanisme

rood

CST-0002-040 CST-002-035 blauw

CST-0002-020 CST-002-050 groen

CST-0002-080 CST-002-061 geel

CST-0002-070 CST-002-077 zwart

CST-1001 4409HDL 229 mm met slotmechanisme RVS

CST-1002 4412HDL 305 mm met slotmechanisme RVS

TOEBEHOREN

Art.nr. ACO type afmetingen kleur

KPC-6040-010 KPC  003
EURO 600 x 400 x 20 mm

wit

KPC-6040-070 KPC  004 rood

KPC-5332-010 KPC  011
1/1 530 x 325 x 20 mm

wit

KPC-5332-070 KPC  012 rood

KPC-6553-010 KPC  015
2/1 650 x 530 x 20 mm

wit

KPC-6553-070 KPC  016 rood

KPC-5841-010 KPC  021

SUPERMARKET 580 x 410 x 20 mm

wit

KPC-5841-070 KPC  022 rood

KPC-5841-020 KPC  026 zwart

KPC-5841-060 KPC  027 blauw

KPC-5841-040 KPC  028 groen

KPC-5841-080 KPC  029 geel

Lineoplus ABS plateaus

De Lineoplus ABS plateaus zijn stevige, vormvaste plateaus die geschikt 
zijn voor vis, vlees, deegwaren, brood en banket. Ze kunnen perfect  
dienen voor stockage in vriesruimtes. Niet geschikt voor ovens.

> voedingsgeschikt ABS
> kras- en vaatwasbestendig
> bruikbaar tussen -40°C en +70°C

> draagkracht ± 10 kg
> steeds per 10 verpakt

Lineoplus serveertangen

De multifunctionele serveertangen zijn ideaal voor het grijpen, keren,  
mengen, serveren en portioneren van voeding.

> RVS
> schelpvormig

> steeds per 12 verpakt
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TOEBEHOREN

Art.nr. ACO lengte

SJB-6512 CK6512A 305 mm

SJB-6518 CK6518A 458 mm

SJB-6524 CK6524A 610 mm

SJB-6530 CK6530A 762 mm

SJB-6536 CK6536A 915 mm

SJB-6548 CK6548A 1220 mm

SJB-6560 CK6560A 1524 mm

Art.nr. ACO afmetingen kleur

KPC-0030-050 KPC 030 530 x 325 x 100 mm grijs

KPC-0030-020 KPC 040 530 x 325 x 100 mm zwart

KPC-9030-990 KPC 032 537 x 332 x 20 mm semi-transparant deksel

deksel KPC-9030-990 :
optioneel

San Jamar aluminium bonnenrails

Bonnenhouders in geanodiseerd aluminium met hittebestendige glazen 
knikkers. Perfecte geleiding van de bonnetjes. Inclusief schroeven.

> 19 x 51 mm

Lineoplus bestekbakken GN1/1

Polypropyleen bestekbakken met 4 onderverdelingen dragen bij tot een nette 
werkomgeving. De bestekbakken zijn geschikt om in contact te komen met 
voedingsmiddelen. De bakken reinig je eenvoudig in de vaatwasser.

Art.nr.

LSH-1011

> buitenkant : 1 mm geanodiseerd aluminium
> binnenkant : EPS isolatie met koelzakken
> 4 rubber voetjes

> GN1/1 : 530 x 325 x 36 mm
> niet vaatwasbestendig
> 100% recyclebaar

Staychill koelplaat

De Staychill koelplaat is een perfect hygiënische aanvulling om het 
koud buffet op een frisse temperatuur te houden. Vries de koelplaat 4 
uur lang in en de plaat blijft gedurende 3 uur onder de 8°C.
TIP : voor een ononderbroken gebruik raden we minimum 2 platen 
aan, om vlot te kunnen wisselen en de koude temperatuur te kunnen 
behouden.
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FRITUURBENODIGDHEDEN

Art.nr. ACO afmetingen

DRF-1028 DRF--001 ø280 mm / 440 mm steel

DRF-1024 DRF--002 ø240 mm / 420 mm steel

DRF-1021 DRF--003 ø210 mm / 400 mm steel

Lineoplus frietspanen

> vertind metaal
> zwart polyamide handvat

> verpakt per 10

Art.nr. ACO afmetingen

DRF-2019 DRF--007 190 x 200 mm

DRF-2017 DRF-011 170 x 205 mm

Lineoplus platte frietscheppen

> DRF-2019 is vertind metaal
> DRF-2017 is RVS

> met schraper
> verpakt per 10

Art.nr. ACO info

DRF-3670 3670 1 rechts handvat

Lineoplus kunststof frietschep

> stevig kunststof met  
   trechtersysteem

> gebruik tot 150°C 
> 229 x 203 x 51 mm
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DRF-2019
DRF-2017

Art.nr. ACO info

DRF-5200 DRF-020 geschikt voor friteuses:
- PITCO 35C, 7 SERIES, 14, 
  14C+ & 14BA
- DEAN 14 SERIES
- FRYMASTER GF40, MJ45E, 
  MJH50 & FPH50
- IMPERIAL ELITE IFS-40

Lineoplus frituurmand

> vertind metaal
> blauw kunststof handvat

> 336 x 165 x 150 mm  
   (exclusief handgreep)
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Art.nr. ACO

CRT-5212 CRT-300

De Lineoplus afruimwagen is ideaal voor frituren en andere snacking-gelegenheden waar de klant zelf zijn  
tafel afruimt en alles naar een centrale afruimplaats brengt. Dit model is geschikt voor alle types dienbladen of 
roosters met een breedte tussen de 270 en 379 mm en een lengte tussen de 510 en 530 mm. De afruimwagen 
is niet geschikt voor de ABS plateaus in dit boek.

> RVS AISI204
> 2 x 12 niveaus (120 mm tussenruimte)
> vierkante buisprofielen 25 x 25 mm
> afmetingen : 855 x 563 x 1784 mm
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Lineoplus RVS afruimwagen

AFRUIMWAGEN

> 4 zwenkwielen, 2 met rem
> zwenkwielen ø125 mm
> excl. afgebeelde roosters

Andere serveerwagens nodig?

store


