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RIEBER THERMOPORT 1000K

Frontlader voor gastronorm-bakken-
combinatie tot maximaal 2 x 1/1, 200 
mm diep en maximaal 52 liter inhoud. 
Oerdegelijk ontwerp waardoor deze 
cateringbox jarenlang meegaat.
Leverbaar in zwart of geel!

Eigenschappen:
Buitenafmeting: 620x420x560 mm
Binnenafmeting: 535x330x460 mm

 
 
Artikelnummer:    85020401 
Gewicht:   12 kg
Webshopprijs   € 260,00 

Accessoires
Rolliport Rieber   € 295,00
1/1 GN serveerplateau € 20,00 
Koelplateau Rieber  € 85,00
Dollie 1000K  € 69,00
Isotherm vakverdeler  € 55,00[topMODEL]

Getoonde prijzen zijn webshopprijzen, in euro’s en excl. BTW. Prijzen en modellen onder  

voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk– en zetfouten.  Levering franco aan huis  

bij bestellingen vanaf € 125,-. Anders € 8,00 verzendkosten.  Onze leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegestuurd. 

www.thermocateringbox.nl   |   www.thermocateringbox.be   |   www.thermocateringbox.com Meer informatie over de 1/1 GN boxen is te vinden op onze website. Scan bovenstaande QR code

ALLES VOOR UW 
ONDERNEMING !

Gastronorm thermoboxen EPP in 5 verschillende hoogtes. Lichtgewicht en in 
leverbaar in vele hoogtes. Handige grepen en uitsparingen in de box zodat u de 
gastronormbak makkelijk uit de box kunt liften.  
 
Artikelnummer  Afmeting (inwendig) Webshoprijs 
35010023  53,8 x 33,7 x 11 cm € 29,93 
35010033  53,8 x 33,7 x 16 cm € 31,28  
35010043  53,8 x 33,7 x 21 cm € 33,30 
35010053  53,8 x 33,7 x 25 cm € 35,55 
35010063  53,8 x 33,7 x 30 cm € 44,78

RIEBER THERMOPORT 1000KB 4.0 

De 1000KB 4.0 is identiek aan de 
Rieber 1000K maar uitgevoerd met 
een ventilatorverwarming (max +90ºC) 
in de deur welke digitaal instelbaar en 
afleesbaar is. Aan de achterzijde in de 
binnenzijde van de box bevindt zich 
een luchtinlaatkanaal voor gelijkma-
tige verdeling van de warmte. Ideaal 
voor het voor- of bijverwarmen van de 
Thermoport. Het element kan

simpel worden verwijderd voor reini-
ging. Met insteekkaart en kaarthouder, 
zodat u de boxen kunt voorzien van 
een tekst. Nieuw, regelbaar ventiel in 
de deur voor het aflaten van condens.

Eigenschappen:
Buitenafmeting (mm): 670x435x560
Binnenafmeting (mm): 535x330x460 
Artikelnummer:    85020423  
Gewicht:   16 kg
Webshopprijs   € 599,00 



EPP MAALTIJDBOXJES

ThermoFutureBox Mini menubox 1 
Afmeting: 25,5 x 20,5 x 5 cm
Artikelnummer: 35013623

voor 1 disposable en porseleinen menuschaal

Piccolo 10 menubox 
Afmeting: 25 x 18 x 5 cm

Artikelnummer: 66100504
voor 1 disposable menuschaal

ThermoFutureBox Mini menubox 2 
Afmeting: 25,5 x 20,5 x 10 cm

Artikelnummer: 35013643
voor 2 disposable en porseleinen menuschalen

Piccolo 15 menubox 
Afmeting: 25 x 18 x 8,6 cm
Artikelnummer: 66100604
voor 2 disposable menuschalen

ThermoFutureBox Mini menubox 3 
Afmeting: 25,5 x 20,5 x 13 cm

Artikelnummer: 35013623
voor 3 disposable en porseleinen menuschalen

Menubox 3-vak 
Afmeting: 40,5 x 30,2 x 10,5 cm 

Artikelnummer: H303953
voor disposable schalen

€ 13,50

€ 20,00

€ 15,50

€ 21,00

€ 30,00 € 33,95

€ 35,95

€ 17,50

€ 24,26

Wanneer uw gerechten vervoerd moeten worden, warm of koelvers, doet u dat 
het beste in een maaltijdboxje die tegen een stootje kan, waar uw gerechten 
goed beschermd in vervoerd worden en liefst ook nog op de juiste serveer-
temperatuur kunnen worden gehouden.  Deze maaltijdboxjes zijn geschikt voor 
porseleinen- en disposable systeemschalen, deze hebben wij ook in ons assor-
timent. Bij ThermoCateringBox vindt u beslist de maaltijdbox die het beste past 
bij uw maaltijdservice.

Mini speciaal 
Buitenafmeting: 29,5 x 24,5 x 11,5 cm

Artikelnummer: 66130009
voor disposable en porseleinen menuschalen

Menubox M voor 4 schalen  
Afmeting: 38 x 25 x 9,5 cm
Artikelnummer: 35013013

voor disposable en porseleinen menuschalen

Menubox voor 15 of 21 schalen  
Afmeting: 56 x 23,5 x 15,5/21 cm

Artikelnummer: 35013043/35013083
voor 15 of 21 disposable menuschalen

€ 15,95



Porseleinen menuschalen
3-vak menuschaal. 35030010
2-vak menuschaal. 35030020
1-vak menuschaal. 35030040

Deksel rood of blauw - € 13,50

Porseleinen bijgerechtschaal 300 ml
Ronde schaal. 35030070 - € 6,50
Deksel blauw. 35030215 - € 6,25
Deksel rood. 35030217 - € 6,25 

Porseleinen bord rond
3-vak bord 35030110 - € 20,50
2-vak bord 35030130 - € 20,50
1-vak bord 35030140 - € 19,50
Deksels, rood / blauw - € 16,50 

vanaf

€ 6,25

vanaf

€ 48,50

Aluminium disposables
3-vak schaal, doos 1000 stuks
2-vak schaal, doos 1000 stuks
1-vak schaal, doos 1000 stuks

Deksels, doos 1000 stuks - € 75,00

vanaf

€ 115,00
vanaf

€ 79,00

CPET disposables
3-vak schaal, doos 300 stuks
2-vak schaal, doos 300 stuks
1-vak schaal, doos 300 stuks

Folie 185 mm/500 m - € 110,00

wit of zwart

€ 20,00

Ø 115x60 mm   hotelporselein

Sauscupjes 125 cc met deksel 
Disposable voor kleine salade, dessert 

of saus. Inhoud doos: 1000 stuks 
Geschikt voor sauzen tot maximaal 95°  

vanaf

€ 75,00

Dinnerbox +2  geschikt het presenteren van complete maaltijden bestaande uit 
hoofdgerecht, soep/salade en nagerecht. Wordt zonder servies geleverd.  
 

Artikelnummer  Afmeting   Webshoprijs 
35014080  44x37x12 cm  € 48,50

Dinnerbox +2  geschikt het presenteren van complete maaltijden bestaande uit 
hoofdgerecht, soep/salade en nagerecht. Wordt compleet geleverd met rond 
bord naar keuze, 2 bijgerechtschaaltjes 300 cc en alle silconen deksels.
Artikelnummer  Afmeting   Webshoprijs 
35014080RB  44x37x12 cm  € 112,50

[MAALTIJDBOXEN_geschikt_voor]
[complete_maaltijden]

DINNERBOX  geschikt het presenteren van complete maaltijden bestaande uit 
hoofdgerecht, soep/salade en nagerecht. Wordt leeg of compleet geleverd met 
rechthoekig bord naar keuze, 2 bijgerechtschaaltjes  300 cc en alle siliconen 
deksels.

Artikelnummer  Afmeting   Webshoprijs
35014030 (leeg) 40x29x13,8 cm  € 33,50 
35014030C (compleet) 40x29x13,8 cm  € 93,50

vanaf

€ 33,50



€ 44,55

Koelelement 1/2 GN - 2400 gram 
  -3° C - 35070367   
-12° C - 35070368 
-21° C - 35070369

Dollie kunststof  
 Dolly mover - nylon wiel - € 49,00

Dolly mover - rubberen wiel - € 59,00
Dolly gitter - nylon wiel - € 59,00

Dolly gitter - rubberen wiel - € 69,00

Koelelement 1/3 GN - 1550 gram 
  -3° C - 35070757   
-12° C - 35070758 
-21° C - 35070759

Stollingspunt ligt 6 graden lager 

Hotpacks   
 1/4 GN - 35070332 - € 19,75
1/3 GN - 35070752 - € 19,50
1/2 GN - 35070362 - € 39,50
1/1 GN - 35070382 - € 79,50

€ 16,65

€ 24,75

Coolpads budget 
Coolpad 1/2 gn 800 gram € 4,50 
Coolpad 1/4 gn 400 gram € 2,00
Coolpad 1/9 gn 200 gram € 1,50

vanaf

€ 1,50

32,5 x 17,6 x 3 cm

32,5 26,5 x 3 cm

Koelelement 1/1 GN - 4300 gram 
  -3° C - 35070387   
-12° C - 35070388 
-21° C - 35070389

53 x 53,5 x 3 cm

vanaf

€ 19,75

FRONTLOADERS VAN EPP
€ 203,58

DOLLIE 

49,00

Frontloader voor 8 of 12 x 1/1 Gastro met interval van 32 mm tussen de geleiders.  
EPP; lichtgewicht boxen voor meerdere gastronormbakken / gastronormroosters. 
De geleiders zijn tevens te voorzien van koelelement (boven) of warmhoudplaat 
(onder). De box is onderling stapelbaar, uitgevoerd in zwart en voorzien van  
scharnierende deur met klemsluiting. 
Artikelnummer   Afmeting   Webshoprijs
35010400 (12 paar geleiders) 645x445x625 mm € 203,58
35010450 (8 paar geleiders 645x445x475 mm € 167,08

€ 167,03 [BESTEL_METEEN_UW]

[ACCESSOIRE_MEE]

DINNERMAX maaltijdboxen  De warme aantrekkelijke en compacte oplossing 
voor uw maaltijdservice. Met deze box heeft u max. 2 uur de tijd om een menu 
(3/4 gerechten) warm aan te leveren met een gegarandeerde temperatuur van 
65 graden Celcius. Porseleinen inzetschalen met siliconen deksel zorgen ervoor 
dat de maaltijd op een plezierige manier wordt gepresenteerd. Wordt leeg of 
compleet geleverd met ovaal bord naar keuze, 2 bijgerechtschaaltjes 300 cc en 
alle siliconen deksels.

Artikelnummer   Afmeting   Webshoprijs
49OP1201 (leeg)  40x29,5x12 cm  € 70,70
49OP1201C (compleet)  40x29,5x12 cm  € 135,00

vanaf

€ 70,70

rood of blauw


