
Salamanders

Dé elektrische grill voor het gratineren 
van uw gerechten!

NEdErLANd



Hi-Touch salamander
•	 Digitale	timer	en	touchscreen	bediening
•	 Automatische	activering	door	bord/schaal	detectie	door		 	
 razendsnelle infrarood elementen
•	 Opwarming	in	slechts	8	seconden
•	 In	hoogte	verstelbare	kap

Hi-Touch salamander

Een goede chef verdient het beste materiaal
Rubbens salamanders

Met een rubbens salamander kunt u uw gerechten opwarmen, grillen, koken en warmhouden!

de warmtebron kan naar wens worden ingesteld om uw producten op de juiste wijze te 

bereiden. 

type afmetingen mm oppervlakte rooster Volt kW ZONeS

RST30 570x580x520 560x360 400 4,5 3

RST40 735x580x520 725x360 400 6 4

Rubbens salamander

Traditionele salamander

Duur opwarming

Energieverbruik

-70% -79%

Bespaar tot wel 79% energie
met rubbens Hi-Touch

•	 Geprogrammeerde	instellingen	voor	bereiden	en	warmhouden
•	 Automatische	uitschakeling	met	signaal
•	 Uitneembare	schaal
•	 Zones	apart	instelbaar
•	 Tot	wel	79%	energiebesparing



Hi-Lite / Plus salamander

Rubbens salamanders

Hi-Lite/ Hi-Lite Plus (*) salamander 
•	 Opwarmtijd	van	slechts	8	seconden	 	 	 	
•	 In	hoogte	verstelbare	kap	 	 	 	 	
•	 Voorzien	van	herhaalknop	 	 	 	 	
•	 Automatische	uitschakeling	met	signaal

type afmetingen mm oppervlakte rooster Volt kW ZONeS

RSH20 400x545x515 390x300 230 3 2

RSH30 570x580x520 560x360 400 4,5 3

RSH40 735x580x520 725x360 400 5,3 4

RSHP30* 570x580x520 560x360 400 4,5 3

RSHP40* 735x580x520 725x360 400 6 4

•	 Verwijderbaar	onder	rooster	+	kruimel	opvangbak	
•	 Bord/schaal	detectie*
•	 Hold	functie*
•	 Tot	wel	79%	energiebesparing*



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

BELgIE NEdErLANd
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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


