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Transparante gastronorm vacuüm deksels
Met deze unieke deksels verlengt u de houdbaarheid en versheid van voeding 
tot 4x. Door luchtvrij te verpakken, kunt u gerechten, sauzen en garnituren,  
zonder kwaliteitsverlies, in grotere hoeveelheden voorbereiden en reeds voor 
meerdere dagen stockeren. Dit resulteert in tijdswinst en een verhoogde  
efficiëntie. Deze duurzame Status vacuüm deksels kunnen moeiteloos op 
alle modellen RVS gastronormbakken ingezet worden en werken optimaal in  
combinatie met de Status elektrische vacuüm pomp of de Status PROVAC 
360 vacuüm machine.

> transparant en BPA-vrij Tritan
> voedingskwaliteit met attest
> diepvriesveilig
> vaatwasbestendig
> neemt geuren noch kleuren op
> zeer lange levensduur
> vervangbaar silicone ventiel en afdichting (apart leverbaar)

advies : gebruik de vacuüm deksels uitsluitend met gastronormbakken uit 
roestvrijstaal met EU-certificaat.

GN1/1 - 534 x 329 mm
Art. nr. GNV-9011

GN1/2 - 325 x 265 mm
Art. nr. GNV-9012

GN1/3 - 325 x 176 mm
Art. nr. GNV-9013

GN1/4 - 265 x 162 mm
Art. nr. GNV-9014

GN1/6 - 176 x 162 mm
Art. nr. GNV-9016

GN1/9 - 176 x 108 mm
Art. nr. GNV-9019

food
safe

Elektrische vacuümpomp
Art. nr. GNV-9000
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Transparante vacuüm containers voor professioneel gebruik

Geschikt voor de professionele containers 
en de gastronorm vacuüm deksels. 
Stopt automatisch wanneer cyclus klaar.

> pompvolume : 24 liter/minuut
> zeer sterke lithium batterij
> Incl. docking station en laadkabel
> 2 jaar garantie

Bewaar ingrediënten en garnituren voor de mise en place, kazen en andere  
voedingswaren tot enkele dagen vers in deze handige vacuüm containers.

> transparant en BPA-vrij Tritan
> voedingskwaliteit met attest
> diepvriesveilig
> vaatwasbestendig
> leeg inéén stapelbaar, stapelbaar op het deksel
> neemt geen kleuren of geuren op
> inhoudsaanduiding
> 1 universeel deksel voor alle dieptes - steeds afzonderlijk te bestellen !

advies : de 8 en 10 liter vacuüm containers enkel bij kamertemperatuur 
vacumeren (minstens 7°C).

2 liter
Art. nr. 
GNV-0002

4 liter
Art. nr. 
GNV-0004

6 liter
Art. nr. 
GNV-0006

8 liter
Art. nr. 
GNV-0008

10 liter
Art. nr. 
GNV-0010

universeel
vacuümdeksel
Art. nr. 
GNV-9100

Art. nr. GNV-9000

standaard
bewaardeksel
Art. nr.
GNV-9101

food
safe

Elektrische vacuümpomp
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Grote hoeveelheden voedingswaren snel en  
professioneel vacumeren? De Status Provac 360, 
met zowel automatische als manuele functie met 
pulse, is uw n°1 toestel voor dagelijks gebruik. De 
dubbele afdichtingsstrip en dubbele vacuümpomp 
garanderen extra kwaliteit en sterkte.

> -900 mbar vacuümdruk
> automatische stop bij oververhitting
> minstens 40.000 vacuümcycli
> 230V / 400W
> 510 x 288 x 137 mm
> pompvolume : 30 liter/minuut
> max. breedte zakken/rol : 360 mm
> afwerking in RVS type 1.4016
> geen opbergcompartiment voor rol
> 5 jaar garantie

Zowel vis als vlees marineren sneller via een vacuüm  
cyclus, omdat vacuüm de poriën van de voeding opent 
en de marinade zo snel en diep de voeding binnendringt. 
Met deze innovatieve Provac 360 marineerset marineert  
u de inhoud van het bakje in amper 20 minuten.

De Status marineerset bestaat uit :
> vierkante vacuüm container van 2 liter, incl. deksel
> tube voor verbinding met de machine

> BPA-vrij Tritan
> deksel in ABS
> diepvriesveilig
> vaatwasbestendig

Art. nr. GNV-9360

Art. nr. GNV-9361

Marineerset voor Provac 360

Provac 360 - Professionele vacuümmachine set

De Status vacuümmachine set bestaat uit :
> Provac 360 toestel
> 5 herbruikbare Status Stiki kleefstrookjes
> tube voor vacumeren van containers/deksels
> handig mesje voor snijden van vacuümfolierol
> vacuümzakken : 5x (200 x 280) + 5x (120 x 550)
> vacuümfolie : 1x (280 x 3000) + 1x (350 x 3000)
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indicatieve bewaartijden in de koelkast

indicatieve bewaartijden in de diepvriezer

Waarom vacumeren? Eenvoudig en bewust voedsel langer bewaren ! 

type voedsel bewaartijd vacuüm verpakt bewaartijd gewoon verpakt
vers vlees 18 maanden 6 maanden

gemalen vlees 12 maanden 4 maanden

gevogelte 18 maanden 6 maanden

vis 18 maanden 6 maanden

verse groenten 24 maanden 8 maanden

champignons 24 maanden 8 maanden

kruiden 12 maanden 4 maanden

bakwaren 18 maanden 8 maanden

koffiebonen 18 maanden 6 maanden

type voedsel bewaartijd vacuüm verpakt bewaartijd gewoon verpakt
gekookte voedingswaren 10 dagen 2 dagen

vers vlees 6 dagen 2 dagen

gekookt vlees 10 dagen 4 dagen

verse vis 5 dagen 2 dagen

harde kazen 30 dagen 10 dagen

zachte kazen 15 dagen 7 dagen

verse groenten 20 dagen 5 dagen

verse kruiden 14 dagen 3 dagen

gewassen sla 8 dagen 3 dagen

vers fruit 20 dagen 5 dagen

desserts 15 dagen 5 dagen

> met behoud van smaken
> remt bacteriegroei
> geldbesparend
> plaatsbesparend
> én ecologisch
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De scheurvaste Status vacuüm verpakkingszakken en folies op rol zijn een doordachte combinatie van 
polyamide buitenlagen en polyethyleen binnenlagen enerzijds, en van gladde en efficiënt geribbelde 
structuren anderzijds. Samen zorgt dit voor een uitstekende ondoorlaatbaarheid en voor gelijkmatig en 
snel vacumeren, telkens opnieuw. De voedelveilige en BPA-vrije Status vacuümzakken zijn geschikt voor 
magnetron en voor sous vide koken: voor 12h aan 75°C, 6h aan 80°C en voor max. 15 minuten aan 100°C.

> sterkte : 130 ųm
> geschikt om vacuüm te marineren en rundsvlees te laten rijpen
> zowel geschikt voor bain marie als diepvriezer (-40°C)
> ideaal in combinatie met de PROVAC 360

Status vacuümzakken en folierollen

extra smalle vacuümzakken
120 x 550 mm

smalle vacuümzakken
200 x 280 mm

brede vacuümzakken
280 x 360 mm

XL vacuümzakken
350 x 400 mm

30 stuks : GNV-9907
100 stuks : GNV-9908

40 stuks : GNV-9903
100 stuks : GNV-9904

25 stuks : GNV-9905
100 stuks : GNV-9906

25 stuks : GNV-9900
100 stuks : GNV-9901

extra smalle folierollen
120 x 3000 mm

smalle folierollen
200 x 3000 mm

brede folierollen
280 x 3000 mm

XL folierollen
350 x 3000 mm

5 stuks : GNV-9911 4 stuks : GNV-9909 3 stuks : GNV-9910 3 stuks : GNV-9902
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