
Kookketels

Grote hoeveelheden
in een keer bereiden

NEdErLANd



Kookketels
de ketel heeft uitgebalanceerde dekselscharnieren, een brede ketelkraag 
met afloop en een ruime aftapkraan met veiligheidsklep. De ketels 
beschikken over een elektronische temperatuurregeling met een 
touchscreen besturing. 

de ketel kan tot de rand gevuld worden door middel van een keramische 
mengkraan. de elektrische schakelapparatuur is waterdicht ingebouwd, IP65. 

de onderbouw is volledig vervaardigd van roestvrijstaal 18/10, welke op 
een sokkel, poten of hangend tegen een wand bevestigd kan worden. 

de verschillende ketels kunnen worden samengebouwd in één naadloos 
bovenblad tot een maximale lengte van ongeveer 4 meter. Ook kunnen de 
ketels in combinatie met fornuizen en braadpannen en zelfs met friteuses, 
grills, bakplaten en bain-maries tot één ergonomisch geheel worden 
samengebouwd.

Veiligheidsspecificaties:
• Een pressostaat 
• Droogstook-beveiliging met herinschakelingsvergrendeling 
• Ontluchter op het bovenblad

Bereid in een keer grote hoeveelheden
Rubbens gas- en elektrische kookketels

de rubbens kookketels zijn ideaal voor het in één keer bereiden van grote hoeveelheden 

producten. de ronde ketels zijn dubbelwandig en leverbaar in maten variërend van 50 tot 200 

liter. de ketels hebben een stevig, naadloos gevormd bovenblad met een uitneembare ketel. 

door de dubbelwandige, overliggende deksel blijft het condenswater in de ketel en kan er geen 

vloeistof in de ketel doorsijpelen. 



Ronde gaskookketels:
Verwarming met lagedrukstoom, opgewekt in onder gebouwde generator. Uitgerust met roestvrijstalen verbrandingskamers met ringbrander en 
automatische niveauregelaar. Elektronische ontsteking. Vlambeveiliging door middel van ionisatie. 

Ronde elektrische kookketels:
Verwarming met lagedrukstoom, opgewekt in roestvrijstalen generator met dompelweerstanden en automatische niveauregelaar. 

Rubbens gas- en elektrische kookketels

GAS SNK-050G SNK-060G SNK-080G SNK-100G SNK-125G SNK-150G SNK-200G

Liter inhoud 50 60 80 100 125 150 200

Lengte in mm 800 800 800 1000 1000 1000 1000

Diepte in mm 900 900 900 1100 1100 1100 1100

Hoogte in mm 900 900 900 900 900 900 900+50

Diameter ketel in mm 520 520 520 700 700 700 700

Diameter spijskraan 6/4” 6/4” 6/4” 2” 2” 2” 2”

Vrije hoogte spijskraan in mm 614 569 459 579 515 443 315

Vermogen kW 18 18 18 30 30 30 30

Max. aantal korven (optie) 3 4 3 2 2 3 4

eleKtriSch SNK-050e SNK-060e SNK-080e SNK-100e SNK-125e SNK-150e SNK-200e

Liter inhoud 50 60 80 100 125 150 200

Lengte in mm 800 800 800 1000 1000 1000 1000

Diepte in mm 800 800 800 1000 1000 1000 1000

Hoogte in mm 900 900 900 900 900 900 900

Diameter ketel in mm 520 520 520 700 700 700 700

Diameter spijskraan 6/4” 6/4” 6/4” 2” 2” 2” 2”

Vrije hoogte spijskraan in mm 614 569 459 579 515 443 315

Vermogen kW 9,6 12,6 18,6 18,6 21,6 24,6 36,6

Max. aantal korven (optie) 3 4 3 2 2 3 4



Ternesselei 324 A
2160 Wommelgem, België
T +32 (0) 3 253 01 91
sales@rubbens.com
www.rubbens.com

Platinaweg 21  (Ind. terrein Bedrijvenpark A6)
8304 BL  Emmeloord, Nederland
T +31 (0)527 635 635
info@hakpro.nl
www.hakpro.nl
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Eigen productie
U hebt rechtstreeks contact met de fabrikant en u bent zeker van de 
hoge rubbens kwaliteit.

Jarenlange ervaring
rubbens heeft meer dan negentig jaar ervaring in het vak. Al onze 
expertise delen we graag met onze klanten.

Sterke service
Wij volgen onze projecten nauwkeurig op, zodat uw keukenplannen 
stipt en correct uitgevoerd worden. Bovendien verlenen we naderhand 
een totale klantenservice, ook voor de apparatuur die we in uw keuken 
integreerden.

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
rubbens werkt met professionele mensen en materialen. Met oog voor 
kwaliteitszorg kunnen wij u een kwaliteitszekere oplossing aanbieden 
die uw investering meer dan waar is.

Daarom kiest u voor Rubbens




