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HOFLAND: RUIM 30 JAAR
STERK IN RVS MAATWERK
Sinds begin jaren ‘80 is familiebedrijf F. Hofland Grootkeuken v.o.f.
een begrip in de dynamische wereld van eten, drinken & gastvrijheid
in de zorg, bedrijfscatering, (fast)foodservice, overheid en horeca.
Met een vast team van medewerkers in zowel binnen- als buitendienst is Hofland Grootkeuken in 30 jaar tijd uitgegroeid tot een
begrip en kennispartner op het gebied van maaltijdtransport
oplossingen waarbij service en betrouwbaarheid een van de
kernwaarden van het bedrijf is! Dit doen wij met een grote diversiteit
aan maaltijddistributiesystemen & professionele non-food producten
alsmede maatwerk oplossingen vanuit ons kantoor (met showroom)
in Ridderkerk.
Wij zijn een kennispartner voor maaltijdtransport & catering
presentatie vraagstukken en met name gericht op de Nederlandse
en Belgische markt. Goede ideeën ontstaan door nauwe samenwerking met de klant. Door echt te luisteren naar onze klanten, komen
wij met de passende oplossing, ook als die nog niet bestaat. Hofland
heeft jarenlange ervaring van het leveren aan vele klanten in
Nederland en België, daardoor kunnen wij snel en efficiënt uw
aanvraag begrijpen, aanbieden, laten produceren en leveren.
Wij bezorgen veelal met eigen transport op locatieniveau.
Wij zoeken de samenwerking met onze relaties graag op.
Hierbij gaan we verder dan alleen het leveren van onze artikelen.
Adviseren, het delen van onze kennis en persoonlijk contact
met u zijn voor ons van grote waarde.
Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen voor
persoonlijk advies of maatwerk aanvragen.
Bel naar +31 (0)180 417 533 of
mail verkoop@hoflandgrootkeuken.nl.
Bezoek onze website www.hoflandgrootkeuken.nl voor inspiratie!
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HOFLAND SERVEERWAGEN AMBER
De zeer bekende Hofland rvs serveerwagens; extra stevig, daardoor

ook geschikt voor zware lasten. De Ambers zijn vervaardigd van vierkant buisprofiel 25x25 mm, voorzien van bladen met waterkeringsrand,
welke aan de onderzijde in het midden van het blad is voorzien van
een omega verstevigingsprofiel. Bovendien de onderzijde van elk blad
aan de beide zijkanten over de gehele lengte voorzien van rvs verstevegings profielen zodat het knikken van het blad onmogelijk is.

Modellen Amber 2 tussenruimte 620 mm
Amber 2 bladen 80 x 50 cm

€ 415,00

Amber 2 bladen 100 x 60 cm

€ 475,00

Amber 2 bladen 110 x 60 cm

€ 490,00

Amber 2 bladen 130 x 70 cm

€ 530,00

kwaliteit 304 1,2 mm dik blad

304
K320

70

Modellen Amber 3 tussenruimte 280 mm
Amber 3 bladen 80 x 50 cm

€ 505,00

Amber 3 bladen 100 x 60 cm

€ 560,00

Amber 3 bladen 110 x 60 cm

€ 575,00

Amber 3 bladen 130 x 70 cm

€ 625,00

kwaliteit 304 1,2 mm dik blad
Profiel 25x25x1,5
304
K320

70

Modellen Amber-korf 110 x 60 cm
Geschikt voor 2 vaatwaskorven naast elkaar.
Het onderste blad is verhoogd.
Amber 2 bladen 110 x 60 cm

€ 494,00

Amber 3 bladen 110 x 60 cm

€ 595,00

kwaliteit 304 1,2 mm dik blad
Profiel 25x25x1,5

6 | RVS maatwerk transport van Hofland

304
K320

70

DE WIELEN VAN AMBER

De Amber wagens zijn voorzien van 4 kogelgelagerde kunststof gaffels en zwenkwielen, waarvan 2
geremd. Ook is de serveerwagen voorzien van stootrollen. De draagkracht per blad is ca. 70 kg.
De tussenruimte tussen de bladen is 620 mm bij 2-blads wagens en 280 mm bij 3-blads wagens.
De bladhoogte is 900 mm, de hoogte incl. duwbeugel is 1040 mm.

STERKE PUNTEN VAN DE SERVEERWAGEN AMBER

NO-more-flat banden

4 kunststof kogelgelagerde wielen. De gaffels en wielen zijn vervaardigd
van hoogwaardig kunststof. Het wiel is voorzien van een grijze thermop-

Hofland serveerwagens

lastische rubberband. Draagkracht per wiel is 100 kg.

zijn speciaal gefabriceerd
voor intern transport. Als

Degelijk laswerk en een vierkant buisprofiel zorgt voor een lange levens-

u de serveerwagens wilt

duur van de Amber serveerwagen. De garantie op het laswerk is 5 jaar!

gebruiken voor transport
over plavuizen vloeren of

Op elk detail is gelet bij de Amber serveerwagen. Dit blijkt onder andere

kleine afstanden over straat,

uit het buigwerk van de duwbeugels. Deze zijn strak gebogen.

dan adviseren wij u om
No-More-Flat banden onder

Vakmanschap blijkt ook uit de extra profielen die onder de lange zijde

de serveerwagens te laten

van het blad zijn geplaatst. Deze staan garant voor een nog langere

plaatsen.

levensduur van de Amber. Een levensduur van 15 jaar is geen
Deze banden zorgen voor

bijzonderheid voor de Amber!

een extra bedieningsgemak
en zijn erg stevig. De draagkracht per No-More-Flat
band is 50 kg. Bekijk meer
banden op blz. 22 & 23.

OMEGA profiel aan onderzijde blad

Degelijke wielen

Wielkern van polypropyleen met grijze
polyurethaan foam bandage, wielnaaf
op precisiekogellagers.
RVS afvalbak - € 35,00

Kunststof afvalbak met deksel € 47,50

Per set € 140,00
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HOFLAND SERVIESWAGEN KEVER
Het voordeel van een Hofland servieswagen Kever is het ordelijk en

overzichtelijk serviesgoed op te slaan en te vervoeren zodat breuk van
uw kostbare serviesgoed aanzienlijk daalt. De Kevers zijn voorzien van
voor 70% uittrekbare lades die geschikt zijn voor roestvaststalen lekbakken en standaard servieskorf van 500 x 500 mm. Maar tegelijkertijd
kan men ook b.v. koffie, thee, melk, limonade, koekjes e.d. vervoeren.
Dit betekent een aanzienlijke arbeidsbesparing voor uw medewerker
en voor de eindgebruiker en een optimale en opgeruimde presentatie.

Technische gegevens
Garantie: 		

1 jaar op las- en constructiefouten.

Frame: 			

laswerk volgens argon-arc-tig methode.

Profielen: 		

25 x 25 x 1,5 mm (l x b x wanddikte)

Geleiderails: 		

telescoopschappenrails, opgebouwd uit 2

			

elementen en voorzien van roestvrijstalen

			

lekbakken zodat de laden 70% 			

			

uittrekbaar zijn. Anti-doorschuifprofielen

Wielen: 			

4 kogelgelagerd kunststof met ø 125 mm 		

			

waarvan 2 geremd

Gaffels: 			

kunststof

Maximale draagkracht:

200 kg

Optioneel:		

160 mm wielen met RVS gaffels. 			

			

Draagvermogen: 300 kg

Bordenstapelaar van Ø13 cm

RVS gaffels

t/m Ø32cm. Vanaf € 10,00

Bestekkorf - € 12,95
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Koppenkorf / universeelkorf.
Vanaf € 10,75

Servieswagen Kever 104 & 105
Een ideale servieswagen om schone en vuile vaat overzichtelijk te
transporteren. De wagen is voorzien van stootrollen en duwbeugels aan beide
kanten en is geheel van roestvrijstaal met 4 kogelgelagerde zwenkwielen,
waarvan 2 geremd. Maximale draagvermogen is 200 kg.
Kever 104 met 4 laden
KEVER 105

Afmeting:

670 x 630 x 1010 mm

Prijs: 		

€ 1.015,00

Kever 105 met 5 laden
Afmeting:

670 x 630 x 1010 mm

Prijs: 		

€ 1.160,00

Optioneel
125 mm wielen met RVS gaffels
Draagkracht: 300 kg
Meerprijs: € 135,00

Servieswagen Kever 154 & 155

De perfecte servieswagen uitgevoerd met 2 extra horizontale zijpanelen.
Bijvoorbeeld voor het meenemen van thermoskannen. De wagens zijn
voorzien van stootrollen en duwbeugels aan beide kanten. De Kever is
geheel van roestvrijstaal en voorzien van 4 kogelgelagerde zwenkwielen,
waarvan 2 geremd. Maximale draagvermogen 200 kg.
Kever 154 met 4 laden

KEVER 155

Afmeting:

990 x 630 x 1040 mm

Prijs: 		

€ 1.265,00

Kever 155 met 5 laden

Optioneel

Afmeting:

990 x 630 x 1190 mm

Uitglijbeveiliging, kan voor

Prijs: 		

€ 1.420,00

de laden worden gedraaid
Meerprijs: € 68,00
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HOFLAND BROODWAGEN

De distributie van broodmaaltijden in instellingen kan met de
broodwagen van Hofland klantvriendelijk en efficiënt gebeuren.
Door de uiterst degelijke constructie en het gebruik van
niet-roestende en voor water ongevoelige materialen staat de
Hofland Broodwagen borg voor jarenlang zorgeloos en plezierig
gebruik.

De Hofland Broodwagen is beschikbaar in 2 uitvoeringen; de BDW4 en
BDW6. BWD4 heeft 3 x 1/1 GN + 1x 1/2 GN lade en de BDW6 heeft 5x
1/1 GN laden en 1x 1/2 GN lade. Het topblad is van roestvaststaal. BDW4 is
geschikt voor broodmaaltijden transport voor circa 60 personen en de BDW6
is geschikt voor 100 broodmaaltijden.
De Hofland Broodwagen is opgebouwd uit een roestvrijstalen frame met
standaard wit trespa volkern beplating en laden. De laden, bestaande uit 3delige roestvrijstalen telescoopschappen rails waardoor deze volledig uittrekbaar zijn, hebben een wit volkern front met daarin een uitneembare doorzichtige kunststof inzetbak 1/1 Gastronorm (530x325x200mm LXBXD) voor
bijvoorbeeld broden en melkpakken. De telescoopladerails zijn zelfsluitend.
De laden kunnen passief gekoeld worden met onze Foodbars. Dit zijn
gastronorm bakken met een gel vulling in de dubbele wand, deze dient u
vooraf gedurende ca. 12 uur in te vriezen, waarna u melk, beleg, salades etc.
gekoeld kunt vervoeren gedurende ca. 4 uur.
De wagen is eventueel leverbaar met een perspex vitrine waar diverse soorten
beleg en boter kunt leggen. Uiteraard kunt u in de vitrine een koelelement
leggen. Als alternatief kunt ook kiezen voor een roestvrijstalen opstand met
kleine 1/4 gastronormbakken om bv cupjes boter, jam en pindakaas mee te
nemen.

Hofland Broodwagen BDW4
Buitenafmeting: 880x670x1300/900 mm (lxbrxh)
Prijs inclusief elektrische aandrijving

€ 6500,00

Hofland Broodwagen BDW6
Buitenafmeting: 1300x670x1300/900 mm (lxbrxh)
Prijs inclusief elektrische aandrijving
BDW 4
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€ 7200,00

DE WIELEN VAN DE HOFLAND BROODWAGEN

De wielen 4x zwenk waarvan 2 met rem) met een diameter van 160 mm zijn voorzien van
precisiekogellagers en roestvrijstalen gaffels. Hierdoor zijn liften, drempels en smalle gangen voor
de Hofland Broodwagen geen probleem.
Het frame is tevens standaard voorzien van 2 roestvrijstalen duwbeugels en kunnen hierdoor
worden voorzien van roestvaststalen afvalbakken aan de kopse zijden

.

Met de efficiënte e-drive creëert u het comfortabel verplaatsen van de BDW6.
Voor de BDW4 achten wij dat niet nodig voor onze klant maar kan indien gewenst
wel toegepast worden. Een E-drive onder de BDW zorgt ervoor dat u makkelijk van
stilstand optrekken, maakt U soepel bochten en rijdt U eenvoudig langs obstakels.

Het motorblok is midden
onder de wagen geplaatst
en door middel van een
verend rubber wiel kunt u

Foodbar met gelvulling

afmetingen

prijs

Foodbar 1/1 GN

530 x 325 x 150 mm

€ 148,00

Foodbar 1/2 GN

265 x 325 x 150 mm

€ 111,00

Foodbar 1/3 GN

176 x 325 x 150 mm

€ 80,00

Inzetbakken

afmetingen

prijs

Doorzichtig polycarbonaat 1/1 GN

530 x 325 x 150 mm

€ 18,50

Doorzichtig polycarbonaat 1/2 GN

265 x 325 x 150 mm

€ 10,95

Doorzichtig polycarbonaat 1/3 GN

176 x 325 x 150 mm

€ 8,75

Afruimbak

afmetingen

prijs

RVS 1/3 GN bak met lip oren

176 x 325 x 200 mm

€ 35,00

Met een goed opgeladen

Kunststof model met deksel, zwart

300 x 300 x 200 mm

€ 47,50

accu kunt U makkelijk 4 uur

€ 350,00

met de wagen rijden.

Perspex vitrine

Foodbar inzetbak met gelvulling
vanaf € 80,00

Perspex vitrine vanaf € 350,00
22 | De sterke jongens van Hofland

de wagen verplaatsen.
De eenvoudige gashendel
werkt soepel en U stuurt
de wagen moeiteloos door
lange gangen en kunt U de
wagen makkelijk in een nis
plaatsen.

Elektrische aandrijving

Kunststof afvalbak met deksel
€ 47,50

RVS afvalbak - € 35,50
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REGAALWAGEN & KORVENWAGEN
Onze standaard rvs regaalwagens zijn uitgevoerd met vierkant
buisframe 25x25x1,5mm. Aan het frame zijn U-vormige
regalen gelast, voorzien van anti-doorschuifnokken. De wagens
zijn voorzien van stootrollen, 2 bok- en 2 kunststofzwenkwielen
met rem. De gaffels zijn gegalvaniseerd. Wij produceren met
regelmaat aangepaste regaalwagens met bijvoorbeeld een
grotere regaalafstand of toegepast op uw dienbladen.
Als alternatief kunnen wij de maatwerk wagens met gebogen frame en andere
soorten regalen, bijvoorbeeld. L-regalen met eindstoplip voor dienbladen en
korven of U-regalen 10x20x15mm voor o.a. gastronormbakken. Ook produceren wij voor onze klant regaalwagens voor afwijkende maat dienbladen.
De standaard tussenruimte tussen de regalen is 75mm, doch ook deze afstand
kan naar wens worden gewijzigd. Tevens kunnen wagens in elke afmeting
worden vervaardigd, bijvoorbeeld een speciale inrijwagen voor steamers of
blast-chillers. De wagens zijn standaard voorzien van 4 kunststof
kogelgelagerde zwenkwielen, waarvan 2 geremd.

Regaalwagen breed
De dienbladen kunnen over de brede zijde van
530 mm worden ingeschoven. De lengte van het
regaal is 650 mm. Zodoende kunt u 2 stuks 1/1
GN dienbladen achter elkaar in de wagen plaatsen. Deze regaalwagen heeft een capaciteit van
36 x 1/1 gastronorm dienbladen en is voorzien
van wielen 125 mm en 4 rubberen stootrollen.
Maat: 		

662x733x1645 mm. (lxbxh)

Prijs 		

€ 389,00

Regaalwagen smal
18 dienbladen 1/1 GN kunnen over de smalle
zijde van de wagen ingeschoven worden.
De regaalwagen is voorzien van 4 kunststof
zwenkwielen 125 mm en 4 rubberen
stootrollen.
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Maat: 		

460x613x1645 mm. (lxbxh)

Prijs 		

€ 359,00

Blanco regaalwagen breed

Blanco regaalwagen smal

Afmetingen: 662x733x1645 mm

Afmetingen: 460x613x1645 mm

Regalen: 18 paar,

Regalen: 18 paar,

Tussenruimte: 73 mm

Tussenruimte 73 mm

Prijs: € 315,00

Prijs: € 295,00

Regaalwagen breed

Regaalwagen smal

Welke regaal kiest u?
Standaard is de tussenruimte bij regaalwagens 75 mm (hart-op

Korvenregaalwagen RVS

-hart). Naar wens kan deze speciaal op de door u gewenste afstand

Een ideale korvenwagen met 5

worden aangepast. Ook kunt u kiezen voor een U of L regaal:

regalen. Geschikt voor vaatwas
korven van 50 x 50 cm.

U-regaal met eindstop (boven 10 mm, opstaand 20 mm,

Voorzien van roestvrijstalen

liggend 15 mm). Geschikt voor transport van gastronorm

werk / afzetplateau. Regaalaf-

bakken en dienbladen.

stand 150 mm

L-regaal met lip (opstaand 25 mm, liggend 35 mm).

Prijs: € 375,00

Geschikt voor transport van dienbladen.
Kies de juiste wielen!
Tegen meerprijs kunnen alle regaalwagens voorzien worden van
4 kogelgelagerde wielen (diameter 160 mm) met roestvrijstalen
gaffels. De onderzijde van de wagen wordt dan voorzien van 2
roestvrijstalen profielen waaronder de 160 mm wielen met
plaatbevestiging worden gemonteerd.

Regaalwagenhoezen 25 stuks per rol
voor 2/1 GN. € 21,00 per rol

Lekbakken voor korvenwagen
Afmeting: 510 x 510 mm. € 50,00

Vaatwaskorvenwagen 9 regalen,
regaalafstand 150mm. € 365,00

Koppenkorven in diverse uitvoeringen
vanaf € 13,95

Vaatwaskorven en bestekbekers.
vanaf € 10,75

Korvenwagen kunststof. Voorzien
van RVS duwbeugel. € 95,00
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HOFLAND, STERK IN MAATWERK

In de professionele keuken van zorg en horeca is roestvrijstaal
de standaard geworden. Roestvrijstaal is goed schoon te maken,
duurzaam en bestand tegen het werk wat moet gebeuren.
Roestvrijstaal is dus niet zonder reden “het” standaard product
geworden. Omdat geen enkele keuken standaard is of de werkwijze hetzelfde, bieden wij veel maatwerkmogelijkheden aan.
Onze medewerkers maken een passend ontwerp die volledig op
uw wensen worden afgestemd.

Voor de zorg, cateringsector en horeca maakt Hofland ook een uitgebreid
assortiment van rvs producten. Compleet met volkern of trespa plaatmateriaal.
Een combinatie van deze materialen zorgt voor een professionele uitrusting
en uitstraling van uw keuken!
Naast serveerwagens, regaalwagens, diverse transportwagens, werktafels,
mobiele bijzettafels, aanvoertafels, afvoertafels, spoeltafels, inpaktafels, stapelaars, bordenwagens, wandschappen, servieskasten, regaalwagens, korvenwagens, warmkasten, crushed-ice bakken bieden wij alles
wat u wenst in rvs en
2850
afwijkende maatvoeringen. Door echt te luisteren naar onze klanten, komen
wij met de passende oplossing, ook als die nog niet bestaat. Dit in combinatie
700

met onze betrouwbare kundigheid kunnen wij bijna altijd de wens van onze
klanten waarmaken.
Uw tekenen wij, na akkoord op schets en offerte, in 2d en/of 3d!
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DIT HEBBEN WIJ GEDAAN

Goede ideeën ontstaan door nauwe samenwerking met de klant. We willen betekenisvol zijn voor
onze klanten. Door echt te luisteren naar onze klanten, komen wij met de passende maatwerk oplossing, ook als die nog niet bestaat. Dit in combinatie met onze betrouwbare kundigheid kunnen
wij bijna altijd de wens van onze klanten waarmaken. Uiteraard met de bekende hands-on werkwijze van Hofland. Onderstaand een compilatie!

ONDERSTEL VOOR THERMOPORTS

COMPLETE KEUKEN

SERVIESWAGEN IN EIGEN KLEUR

BROODWAGEN

REGAALWAGENS

VOLKERN BEPLATING

BUFFET INRICHTING

HOOG / LAAG TAFELS

WASKARREN
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WERKTAFELS
De Hofland roestvaststalen afzet-/werktafels zijn leverbaar met of zonder
onderschap leverbaar en optioneel met een opstaande rand (blokprofiel) op
het bovenblad. Het bovenblad is onderlijmd en het onderblad heeft aan de
onderkant een verstevigingsprofiel. Standaard hoogte van de onze werktafels
is 850 mm.
De werktafels kunnen ook worden voorzien van 4 kunststofwielen 125 mm
met kunststof gaffels waarvan 2 geremd of met witte nylon harde wielen 125
mm met gegalvaniseerde gaffels. Dit maakt uw keuken flexibel en kunt u
bovendien eenvoudiger schoonmaken.

Lengte met onderschap

PRIJS diep 600

PRIJS diep700

PRIJS diep 800

600

€ 350,00

€ 370,00

€ 390,00

800

€ 407,00

€ 431,00

€ 455,00

1000

€ 407,00

€ 431,00

€ 455,00

1200

€ 464,00

€ 493,00

€ 523,00

1400

€ 532,00

€ 555,00

€ 577,00

1600

€ 566,00

€ 597,00

€ 629,00

2000

€ 619,00

€ 658,00

€ 696,00

2200

€ 665,00

€ 710,00

€ 756,00

2300

€ 701,00

€ 759,00

€ 817,00

2500

€ 776,00

€ 840,00

€ 904,00

2700

€ 820,00

€ 890,00

€ 904,00

2900

€ 867,00

€ 938,00

€ 1010,00

MET 6 POTEN

Meerprijs 4 kunststof zwenkwielen 125 mm			
+ gaffels waarvan 2 geremd per tafel				

€ 120,00

Meerprijs 6 kunststof zwenkwielen 125 mm			
+ gaffels waarvan 3 geremd per tafel

				

€ 180,00

Voor tafels die lang op dezelfde plaats blijven staan:
Meerprijs 4 nylon zwenkwielen 100 mm 				

€ 140,00

+ gaffels allen ongeremd per tafel
Meerprijs 6 nylon zwenkwielen 100 mm + gaffels			
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€ 210,00

BORDENSTAPELAARS

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

Bordenstapelaars zijn veelal geschikt voor borden van 160 mm tot 310 mm
doorsnede. De bordenstapelaars zijn verkrijgbaar in verschillende varianten,
verwarmd, onverwarmd, enkele of dubbele stapelbuizen, duwbeugel bovenop
(standaard) of aan de voorzijde gemonteerd.
Ook zijn ze geschikt voor ronde of vierkante borden, kommen, schalen en
korven. Al onze stapelaars hebben een multi-veersysteem, instelbaar door
vast- of loshaken van de veren.

Verrijdbaar middels 4 zwenkwielen
rond 125 mm, waarvan 2 met rem, met
plaatbevestiging.
Geheel gesloten roestvaststalen constructie, buitenmantel mat geslepen.
Voorzien van 4 zwarte stoothoeken.
2 stapelunits, elk voorzien van
8 hittebestendige geleidingsrollen.
Optioneel kiest u voor een duwbeugel
en deksels.

Dienbladstapelaar voor 530 x 325 mm

Korvenstapelaar. Geschikt

Gekoelde stapelaar met luchtgaten

of 530 x 370 mm of 460 x 360 mm

voor diverse korven maten

buitenmantel mat geslepen.
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THERMOBOX WAGENS ‘BLUE’

Deze bekende geïsoleerde transportwagens dienen om grote
hoeveelheden voeding koud te houden voor onderweg. Onder
andere de toelevering van koelverse producten bij winkelketens
en bakkerijen gebeurt met deze bekende blauwe transportwagens. De binnenzijde is hygiënisch en naadloos afgewerkt en
hierdoor eenvoudig te reinigen.

De geïsoleerde foodtransporter is gemaakt van glasvezelversterkt kunststof exterieur: verzinkt stalen frame en stootranden met kunststof (PE)
panelen. Voorzien van 2 handgrepen aan beide zijden van de deur en
1 scharnierende beugelgreep op de deur. De wagens worden geleverd
met 2 bokwielen en 2 zwenkwielen 125 mm, eventueel met rem.
Temperatuurbestendigheid van het interieur: -80°C tot + 130°C
Temperatuurbestendigheid van het exteriueur: -40°C tot + 70°C
Extra koeling kan verzorgd worden met een koelelement die u vooraf
invriest en vervolgens bovenin de wagen schuift. Prijzen op aanvraag!

Thermobox BLUE 340 Liter
Deze geïsoleerde foodtransporter is
speciaal geschikt voor kratten van 40 x 60 cm.
Optioneel is aan de bovenzijde een
koelelement te plaatsen.
Uitwendig 555 x 775 x 1600 mm (l x b x h)
Inwendig 410 x 610 x 1340 mm (l x b x h)
340 liter

Verschillende wielen mogelijk

Geleider bovenin geschikt

Uitneembaar RVS binnenrek met

voor koelplaten.

14 regalen 2/1 GN, met
100 mm tussenruimte.
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Thermobox BLUE 580 liter
De geïsoleerde foodtransporter is een verrijdbare
passieve isolatiecontainer met afsluitbare deur.
Optioneel is aan de bovenzijde een koelelement
te plaatsen.
Uitwendig 825 x 735 x 1770 mm (l x b x h)
Inwendig 660 x 610 x 1440 mm (l x b x h)
580 liter

Gewicht 86 kg. Prijs op aanvraag!

Thermobox BLUE 720 liter.
De geïsoleerde foodtransporter is een verrijdbare
passieve isolatiecontainer met afsluitbare deur.
Optioneel is aan de bovenzijde een koelelement
te plaatsen.
Uitwendig 955 x 735 x 1770 mm (l x b x h)
Inwendig 810 x 610 x 1440 mm (l x b x h)
720 liter

Gewicht 90 kg. Prijs op aanvraag!
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BANKETWAGEN MENUTMASTER

De ultieme budget banketwagen Geschikt voor het warmhouden
van een groot aantal maaltijden. De banketwagens zijn dubbelwandig, geïsoleerd en hebben een degelijke deursluiting en zijn
voorzien van stoothoeken. De wagens zijn voorzien van gelaste
geleiders. Voorzien van een makkelijk instelbaar digitaal display
waarop de temperatuur instelbaar is van 30° tot 90°C met een
timer tot 120 minuten.

MENUTMASTER 1-DEURS KLEIN
Capaciteit:

6 x 2/1 GN regalen.

Afstand regalen: 115mm
Aansluitwaarde: 750 Watt, 230 Volt.
Afmeting:

650x900x1100mm (lxbxh).

Wielen: 		

4 zwenkwielen van 125mm

Prijs:		

€ 750,00		

MENUTMASTER 1-DEURS
Capaciteit:

10 x 2/1 GN regalen.

Afstand regalen: 115mm
Aansluitwaarde: 2350 Watt, 230 Volt.
Afmeting:

760x900x1660mm (lxbxh).

Wielen: 		

4 zwenkwielen van 125mm

Prijs:		

€ 1.350,00		

MENUTMASTER 2-DEURS
Capaciteit:

20 x 2/1 GN regalen.

Afstand regalen: 115mm
Aansluitwaarde: 3000 Watt, 230 Volt.
Afmeting:

1350x850x1660mm (lxbxh).

Prijs:		

€ 2.350,00

Alle Menutmaster banketwagen zijn voorzien
Instelbaar digitaal display

van een waterreservoir wat uitdroging van de
gerechten voorkomt.
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DOLLIE ‘MOVER’

Een veel gekozen transport artikel uit het Hofland assortiment. De kunststof ABS dollie heeft
kunststof gaffels waarbij u kunt kiezen uit wit nylon wielen of rubberen wielen. Onze Movers
zijn geschikt voor alle kratten 60 x 40 cm. Hierdoor is transport van kleinere bakken ook mogelijk. Door zijn diepvriesbestendige frame is de Mover bijzonder geschikt voor opslag in koel- en
vriescellen. De Mover heeft 4 opstaande randen voor meer grip en open hoeken voor een goede
reiniging van het frame!

Dollie ‘Mover’ standaard in rood of
blauw		
Nylon wielen
Afmeting:

60 x 40 cm

Prijs:

€ 49,00
Rubberen wiel, geschikt voor

Rubberen wielen
STANDAARD

Afmeting:

60 x 40 cm

Prijs:

€ 59,00

oneffen

ondergrond.

Meerprijs: € 10,00

Dollie ‘Mover’ gitter in rood of blauw
Nylon wielen
Afmeting:

60 x 40 cm

Prijs:

€ 59,00

Rubberen wielen
Afmeting:

60 x 40 cm

Prijs:

€ 69,00

Nylon wiel, geschikt voor vlakke
ondergrond. Standaard wiel
voor de dollies.

GITTER

Geschikt voor 1/1 GN EPP boxen en

Geschikt voor alle 60 / 40 kratten

Mover met rubberen wielen

Kunststof cateringboxen
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WIELEN en BANDEN

Voor alles wat kan rijden geldt, het staat of valt met de wielen.
Om uw nieuwe of bestaande wagens nog completer te maken
kunnen wij u een aantal mogelijkheden bieden om deze uit te
rusten met wielen die aansluiten op de gebruiksomstandigheden.

Zwenkwiel 125 mm
Dit wiel is zeer geschikt voor serveerwagens,
belastbaar tot 100kg per wiel.
Zwenkwiel, vork en wiel van hoogwaardig
synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele
kogeldraaikrans.
Prijs: 18,50 per wiel

Zwenkwiel met dubbele rem, 125 mm
Wielkern van polypropyleen met grijze niet
strepende thermoplastische rubberband,
wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen.
Vork en wiel van hoogwaardig synthetisch
materiaal. Zwenklager met dubbele
kogeldraaikrans, boutgat.
Het draagvermogen per wiel is 100 kg.
Prijs: € 22,15 per wiel

No More Flat wielensets, 150 mm
Het perfecte wiel voor transport buitenshuis en
oneffen vloeren. Geeft meer draagkracht aan uw
serveer- of regaalwagen.
Wielkern van polypropyleen met grijze
polyurethaan foam buitenzijde, wielnaaf op
precisiekogellagers.
Het draagvermogen per wiel is 75 kg.
Prijs: € 24,65 per wiel
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UFC Wielen voor zware lasten
Super elastische wielen met een hoog draagvermogen. Polyamide kern, grijs elastisch loopvlak
voorzien van RVS kogellagers. Deze wielen hebben een lage rolweerstand en zijn niet strepend.
De wielen zijn dubbel kogelgelagerd en spuitwaterdicht.
Verkrijgbaar in 125 (draagvermogen 250kg), 160 mm (draagvermogen 300 kg), 200 mm (draagvermogen 400 kg).

Kies uw UFC wiel
					125 mm

160mm		

200mm

UFC wiel met RVS zwenkgaffel 		

€ 54,80		

€ 105,90

€ 113,00

€ 67,65		

€ 123,25

€ 130,00

€ 43,67		

€ 66,00		

€ 88,25

met plaatbevestiging

		

UFC wiel met RVS zwenkgaffel, 		
met rem, met plaatbevestiging		
UFC wiel met RVS bokgaffel		
Met plaatbevestiging			

Nylon polyamide wielen
Geschikt om werktafels en machines in natte ruimtes en koelcellen te
dragen.
					100 mm

125mm

Gegalvaniseerd stalen zwenkgaffel

€ 42,50		

€ 52,00

€ 21,50		

€ 23,50

€ 12,60		

€ 17,50

met rem. Polyamide wiel
Gegalvaniseerd stalen zwenkgaffel
zonder rem. Polyamide wiel.
Gegalvaninseerd stalen bokgaffel		
Polyamide wiel.

Expander vierkant

Expander rond

Stootrubber

Kunststof expander voor het

Kunststof expander voor het

Geschikt voor bevestiging op

bevestigen van de gaffels aan de

bevestigen van de gaffels aan

(serveer) wagens en werktafels

(serveer) wagens. Voor vierkant

de (serveer) wagens. Voor rond

buisprofiel 25 x 25 mm.

buisprofiel 25mm.

Prijs: € 9,25 per stuk

Prijs: € 8,75 per stuk

Prijs: €2,10 per stuk
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Andere Hofland brochures:

Preferred distributeur van:

Kleinschaling Wonen

Broodserveerwagens

Cateringbrochure

Hofland Maaltijdtransport

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

GROOTKEUKEN&
CATERIN G

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