
RVS Telescoopschappenwagens

Voor werkplekken met hoge Hygiënische eisen. Geluidsarm daar het deksel wordt gesloten met een demper.  
Leverbaar in 60 liter en 120 liter uitvoering. Deksel sluit goed en geurvrij af. Handen vrij door voetpedaal bediening.

0548-610 523 • WWW.GERBENHEKMAN.NL

Omschrijving Prijs per stuk

RVS lekbak
510 x 510 mm. rand 30 mm. hg.  € 44,00 

RVS bestekbekerhouder  
met 3 kunststofbekers Ø 100 mm.  € 32,00

Afruimbak RVS 21 liter
voor het ophangen 
aan de duwgreep van  
de serveerwagen
Afm. 345 x 245 mm. 270 mm. hg.  € 146,00

(1-1-2017, Prijzen per stuk, exclusief btw, levering franco NL boven € 250,00. 
Zet- en drukfouten voorbehouden.)

RVS Telescoopschappenwagens
Gerben Hekman Bakkerijtechniek servieswagens zijn bijzonder geschikt voor opslag, uit-
gifte en terugname van serviesgoed e.d. voor koffie en theerondes. De servieswagens zijn 
standaard voorzien van telescoop-schappen 510x534 mm. met transport vergrendeling. 
Deze RVS schappen zijn 450 mm. uitschuifbaar voor een optimale belading van uw vaat-
waskorven.  Bovenblad RVS met waterkering. Frame RVS buisprofiel 25x25 mm. Stan-
daard voorzien van 2 zwenkwielen zonder en 2 met rem, alle voorzien van ronde bumper. 
De servieswagens kunnen in iedere gewenste maat en uitvoering worden geleverd.

RVS Telescoopschappenwagens type 142 special
Speciale uitvoering met 4 telescoop schappen,  
tussen ruimte tussen de 
boven ste 3 schappen:  
150 mm. tussenruimte on-
derste schap: 300 mm.  
Met 2 horizontale zij-pla-
teaus. Transport-vergrende-
ling, 4 zwenkwielen, 2 met 
rem. Voorzien van dwars-
beugel aan 1 zijkant. 
Prijs voorbeeld € 1.479,00

RVS Telescoopschappenwagens type 25/2 special
Speciale uitvoering met links 1 sectie van 5 telescoop 
schappen, tussenruimte tussen de schappen: 150 mm. 
Rechts 1 sectie van onder 2 telescoop schappen, tussen-
ruimte tussen de schappen: 180 mm. en een vast afzet-

schap voor dienbladen. 
transport-vergrendeling,  
4 zwenkwielen, 2 met rem. 
voorzien van dwarsbeugel 
aan 1 zijkant. Afm. 1160  
x 550 mm. 1160 mm. hg.
Prijs voorbeeld € 1.766,00

RVS bestekbekerhouder RVS lekbak


