
Woktafels

Krachtige woktafels
voor de oosterse keuken

NEDERLAND



Kwaliteit tot in detail
Het bovenblad van de tafels is 5 mm dik. Onder 2 mm rvs zorgt 3 mm 
gegalvaniseerd staal voor extra stevigheid en een lange levensduur. De 
achterzijde van het wandmodel is voorzien van een opstaande rand van 
400 mm. Hierop is de waterkraan bevestigd voor het vullen en spoelen 
van de pannen.

Multifunctioneel inzetbaar
De wokbrandertafels zijn leverbaar met een soepbrander van ø 230 mm 
met een vermogen van 9,2 kW. Deze is voorzien van een vlak kookrooster 
voor het plaatsen van gewone kookpannen. Tevens wordt een extra 
opzetring voor kleine wokpannen meegeleverd. 

De woktafels zijn verkrijgbaar als wand-, eiland- en tafelmodel.

kracht en gemak komen samen
Rubbens Woktafels

De rvs woktafels van Rubbens zijn speciaal ontwikkeld voor de oosterse keuken. De woktafels 

zijn voorzien van krachtige aardgasbranders van 27,5 kW en een gietijzeren wokring van 

ø 280 mm. Het speciale koel- en spoelsysteem zorgt dat het blad koel blijft en gemorste 

ingrediënten direct worden weggespoeld.

Maatwerk
De woktafels zijn leverbaar in 7 modellen. Wilt u een woktafel die 
helemaal is afgestemd op uw wensen? Maatwerk is mogelijk voor alle 
uitvoeringen. Vraag ernaar bij uw adviseur.

WU-1W

WT-1W

WT-2W-1S



Rubbens Woktafels

TYPE MODEL WOKBRANDERS SOEPBRANDERS AFMETING KW

WT-1W Wandmodel 1 0 620x850x1050 27,5

WT-1W-1S Wandmodel 1 1 1000x850x1050 36,7

WT-1W-2S Wandmodel 1 2 1380x850x1050 45,9

WT-2W-1S Wandmodel 2 1 1500x850x1050 64,2

WT-2W-2S Wandmodel 2 2 1880x850x1050 73,4

WT-3W-2S Wandmodel 3 2 2380x850x1050 100,9

WT-2W-3S Wandmodel 2 3 2380x850x1050 82,6

WU-1W Vrijstaand tafelmodel 1 0 600x700x485 27,5

‘Speciaal ontwikkeld voor
koks in de oosterse keuken’
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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

Eigen productie
U hebt rechtstreeks contact met de fabrikant en u bent zeker van de 
hoge Rubbens kwaliteit.

Jarenlange ervaring
Rubbens heeft meer dan 95 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
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