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Algemene beschrijving 

Met deze grote keukenunit heeft u alles voorhanden voor het bereiden van koude gerechten. Zo is 
hij standaard voorzien van afwasbare wanden, een antislipvloer, handwasvoorziening, vloergoten, 
een gekoelde werkbank, een dubbele spoelbak en drie wegklapbare RVS-werktafels. Daarnaast 

beschikt dit model over een koelcel, die als koel- of vriesruimte kan worden ingesteld en 
ruimtekoeling, waarmee de werkomgeving perfect geconditioneerd kan worden. En door de hoge 
aandacht voor de afwerking van de keukenunit, kunt u er bovendien volledig conform de geldende 
HACCP-regelgeving in werken. 
 

 

RVS-Inrichting 

� 1x Spoel-werktafel  345 x 70 x 90 cm  
� 2x Spoelbak  50 x 40 x 25 cm voorzien van hoekzeef / standpijp 
� 1x Spatscherm  20,5/55 x 20/50 x 3 cm  

� 1x Werktafel  200 x 70 x 90 cm klapbare uitvoering 
� 2x Werktafel  135,5 x 70 x 90 cm klapbare uitvoering 
� 1x Koelmeubel  173 x 70 x 85 cm uitv. 3 deuren (onder werktafel) 
� 1x Handwasuitstortcombinatie 52 x 32/60,5 x 27,5/77,5 cm  
� 1x Wandschap in keuken  345 x 30 cm maximaal draagvermogen 15 kg 
� 6x Wandschap in koelcel  170 x 43 cm maximaal draagvermogen 50 kg  

� 3x Wandschap in koelcel  163 x 43 cm maximaal draagvermogen 50 kg 
� 2x Wandschap in koelcel   90 x 43 cm maximaal draagvermogen 50 kg 
� 1x Kast waterverdeelstation  70 x 26,5 x 90 cm (lxbxh) 
� 1x Brandblusserhouder 
� 1x Blusdekenhouder  

 

 

Elektrotechnische voorzieningen 

� 4x TL-verlichting algemeen, IP54 (2x 36 W per armatuur) 
� 1x LED-verlichting in koelcel met bewegingsensor, IP54 (1x 16 W) 
� 1x UV-Insectenlamp (2x 8 W) 
� 1x Verwarming (1x 2 kW) 
� 3x WCD 32 A CEE-Norm 

� 1x WCD 16 A CEE-Norm 
� 6x WCD dubbel 230 V  
� 5x WCD enkel 230 V  
� 2x Holle inbouwdoos (in wand) 
� 2x Holle inbouwdoos (in plafond) 
� 1x Lichtschakelaar 
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Watertechnische voorzieningen 

� 2x Boiler 15 liter voorzien onder spoeltafel 
� 1x Mengkraan voor koud en warm water ten behoeve van de spoeltafel 
� 1x Kraan met voetbediening ten behoeve van de handwasuitstortcombinatie 
� 5x Kraan ¾” enkel voor apparatuur 

� 2x Handdispencer; 1x zeep, 1x desinfectiemiddel  
� 1x Handdoekhouder 
� 1x Vloergoot ca. 250 x 30 cm met stankafsluiter 
� 5x Kunststof vloergootrooster per goot, ca. 50 x 30 cm, met concaaf geslepen oppervlakte   

     voor antislipeffect 
 

 

Veiligheidsvoorzieningen 

� 1x Noodverlichting (1x 8 W) 
� 1x Brandblusser; poederblusser 6 kg brandklasse A-B-C 
� 1x Brandblusdeken 180 x 180 cm 
� 1x EHBO-doos 

 

 

Ramen en deuren 

� 3x Enkele deur; daagmaat 101 cm incl. ruit 115 x 83 cm uitgevoerd met spiegeldraadglas 
� 4x Dakraam 60 x 60 cm voorzien van vliegenhor 

 
 

Technische specificaties 

� Afmeting  ca. 1.000 x 300 x 313 cm 

� Binnenhoogte plafond  ca. 250 cm 
� Instaphoogte   ca. 31 cm 

� Gewicht  ca. 7.500 kg * 
� Koelcapaciteit koelcel  1 tot 10 graden Celsius  
� Vriescapaciteit koelcel  0 tot -24 graden Celsius 

� Isolatiewaarde wand  K = 0,367 W/m2K 
� Isolatiewaarde vloer  K = 0,263 W/m2K 
� Isolatiewaarde dak  K = 0,410 W/m2K 
� Vloeroppervlakte bruto  ca. 30 m2 
� Vloeroppervlakte netto  ca. 16 – 19,5 m2 * 
� Vloerbelasting  500 kg/m2 

� Dakbelasting  56 kg/m2 
� Antislipwaarde vloer  R12-V4 gecertificeerd 
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Opbouw constructie dak, wand, bodem 

� Dakopbouw: 
� Polyester afwerklaag, 3 mm, kleur RAL9010 
� Cementgebonden beplating, 12 mm  
� PIR isolatie, 50 mm 

� Stalen kokerconstructie, gemenied 
� Dampremmende folie, 0,2 mm 
� Luchtspouw, 25 mm 
� Polyester sandwichpaneel honingraat, 15 mm, kleur RAL9010 

� Wandopbouw: 
� Alu composietplaat. 4 mm, kleur RAL9010 

� Stalen omegaprofiel, verzinkt 
� Vochtkerende dampopen folie, 0,2 mm 
� Stalen kokerconstructie, gemenied 
� PIR isolatie, 60 mm 
� Polyester sandwichpaneel honingraat, 25 mm, kleur RAL9010 

� Bodemopbouw: 

� Polyester vloerafwerking, 3 mm, antislip R12-V4, kleur grijs 
� Cementgebonden beplating, 24 mm 
� Stalen kokerconstructie, gemenied 
� EPS isolatie, 2 x 60 mm 

 
 

Technische aansluitingen 

� Stroom   3~+N+PE, 400 V / 105 kW*  

� Aansluiting  Vast; 5-polige kabel max. 70 mm²  
� Vorstbeveiliging 1~+N+PE, 230 V / 16 A 
� Aansluiting  CEE-Norm 
� Water   ¾” (3-6 Bar) 
� Afvoer   Ø110 mm 

 

 


