Buffet apparatuur

Apparatuur voor uw buffet
en op locatie

Rubbens warmhoudplaat
Gecombineerde warmhoudplaat van Rubbens
De beste manier om gerechten optimaal warm te houden
De Rubbens WHP-2 is een gecombineerde warmhoudplaat en -lamp. De warmhoudplaat is met
name geschikt voor uitgifte counters. Door het innovatieve ontwerp worden borden van zowel
de boven als onderzijde verwarmd. Hierdoor blijven snacks, pizza’s, broodjes, vlees en andere
maaltijden op een bord op de juiste temperatuur.
De temperatuur van de infrarood lampen aan de voorzijde is traploos instelbaar. Hierdoor garandeert
het apparaat - na bereiding - een constante temperatuur van de gerechten. De grote warmhoudplaat
is geschikt voor 2 1/1 Gastronorm schalen en heeft een afmeting van 60,6 x 47cm.
De compacte warmtebrug is vervaardigd van hoogwaardig rvs en wordt stekkerklaar geleverd waarbij
een standaard stopcontact van 230 Volt voldoet.

TYPE

Afmetingen
bxdxh (mm)

Afmeting glasplaat
bxdxh (mm)

Volt

Hz

kW

WHP-2

606x470x433

600x400x6

230

50

0,95

Aantal
elementen

2x infrarood boven 350W
1x250W onder

Rubbens showcooker
De Rubbens showcooker EKP-2 is ideaal voor het gebruik op een buffet en op locatie. Met een
gewicht van 4,25 kg is de showcooker eenvoudig mee te nemen. Het apparaat is geschikt voor
het bereiden en warmhouden van gerechten. Hiervoor kan de continustand worden gebruikt of
een van de 7 vermogensstanden voor het warmhouden.
De showcooker heeft een keramische bovenplaat, indicatielampje en een
regelbare thermostaat. De totale diameter is 325 mm en de hoogte 100 mm.
De constructie is geheel van roestvrijstaal.

TYPE

Afmetingen
Øxh (mm)

Volt

kW

kg

Max.
Ø pan (mm)

EKP-2

325x100

230

2,1

4,25

310

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

Jarenlange ervaring

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

