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➜ Receiving criteria for dry & canned food

➜ Accept:
➜ Packaging and can: intact and in good condition.
➜ Product: normal colour, texture and odour.

➜ Dispose of the cardboard and throw the packaging 
away in plastic containers that are regularly cleaned.

➜ Objective: to reduce the risk of contamination from 
sources outside of the kitchen.

Food delivered to your business must be:
➜ if it is chilled, at a temperature of 5°C or below
➜ if it is hot, at temperature of 60°C or above
➜ if it is frozen, not partly thawed

➜ If food does not meet these requirement you must 
reject that food

➜ Dispose of the cardboard➜ Receiving food safely

Safe Food Reception Guidelines

HOT

 60°C  5°C

COLD FREEZE

ACCEPT REJECT
HOLES AND TEARS

REJECT
DENTS

REJECT
SWOLLEN ENDS

REJECT
RUST

REJECT
WATER STAINED

ACCEPT
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Safe Food Storage Guidelines

➜ Keep storerooms cool, dry and well-ventilated.
➜ Keep dry food out of direct sunlight.
➜ Do not store chemicals in the area.
➜ Store dry foods at least 15 cm off the floor.
➜ Do not store cleaning equipement in storeroom.

➜ First In First Out: food stored in front is used first.
➜ Maintain proper refrigeration temperatures.

➜ Choose alimentary storage boxes that have covers 
in order to protect the food items from possible 
contamination.

➜ Choose boxes with a hanging system for the scoops in 
order to avoid cross contamination.

➜ Clean them regularly.

➜ Store safely. ➜ Follow FIFO and cold storage. ➜ Cross contamination.

21°C

10°C

STORE SAFELY

SUNLIGHT CHEMICALS

CLEANING 
EQUIPEMENT

DRY FOOD ON THE 
FLOOR

COLD STORAGE

STORE 
EFFICIENTLYSTORE SAFELY

12/05 12/05

04/05 04/05

25/04 25/04

FOLLOW FIFO

MAX 50-60 %
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EDUCR E
CROSS-CONTAMINATION

Preparation & Cooking Guidelines

➜ Always wash your hands before 
handling food.

➜ Avoid contact between raw food and 
cooked food.

➜ After use, wash all your utensils.

➜ Safely cooked food can become contaminated 
through even the slightest contact with raw food. 
This cross-contamination can be direct, as when 
raw poultry meat comes into contact with cooked 
food. It can also be more subtle. For example, do 
not prepare a raw chicken and then use the same 
unwashed cutting board and knife to carve the 
cooked bird. Doing so can reintroduce the disease-
causing organisms.

WASH UTENSILS

Hoe Voldoet u aan de HaCCP-riCHtlijnen met 
rubbermaid CommerCial ProduCts?
HACCP is een controlesysteem voor het voedselverwerkingsproces dat richtlijnen voorschrijft om voedselbesmetting te 
voorkomen tijdens het voedselbereidingsproces en te vermijden dat er onveilig voedsel wordt opgediend of geleverd. 
Sinds 2006 wordt door de richtlijn van de Europese Gemeenschap de toepassing van het HACCP-proces in de EU-
landen voorgeschreven.

goederen 
ontVangen

rubbermaid-
oplossingen:

 ■ Goederen snel en efficiënt verwerken 
met onze uiterst wendbare dolly’s en 
wagens met hoge capaciteit.

uitdagingen:

■■ Trage verwerking van goederen kan 
leiden tot een temperatuurstijging met 
kans op toename van bacteriën.

Voorraden 
oPslaan

rubbermaid-
oplossingen:

 ■ Ons compleet opslagsysteem ProSave® 
houdt voorraden droog en veilig voor 
externe besmetting.

 ■ Containers voor veilige opslag 
beschikken over een FIFO-afsluiting 
die een veilige rotatie van de 
voorraden garandeert.

 ■ Wij leveren eveneens kleine en 
transparante containers.

uitdagingen:

■■ Een onhygiënische uitrusting en een foute 
opslag van de producten kan leiden tot 
besmetting en bederf van de voorraden 
voor deze worden gebruikt.

■■ FIFO-beheer naleven.
■■ Inhoud snel kunnen identificeren voor 

controle van de voorraad en versheid.

bereiden 
en koken

rubbermaid-
oplossingen:

 ■ Door onze kleurgecodeerde 
snijplanken te gebruiken kunt u beter 
onveilig voedsel beheren tijdens het 
bereidingsproces.

 ■ GN-pannen voor hoge temperaturen 
en intensief gebruik zijn goedgekeurd 
tot 190 °C, wat het risico op smelten 
of breken vermindert.

uitdagingen:

■■ Het risico op kruisbesmetting 
verminderen bij het werken met voedsel 
(bv. contact vermijden tussen rauw vlees 
en gekookte ingrediënten).

■■ Gebruiksvoorwerpen en GN-pannen 
kunnen smelten of schilferen en plaatsen 
creëren waar bacteriën kunnen groeien.
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Serving & Transporting Guidelines

➜ Temperature chain respect. ➜ Serving food safely for waiters. ➜ Serving food safely for kitchen staff.

➜ inadequate insulated containers influence 
heat/cold chain.

➜ ProServe, Insulated carriers and Catermax 
ensure temperature chain is respected.

➜ use serving utensils with long handles to keep hands 
away from food.

➜ use clean and sanitised utensils for serving.
➜ use separate utensils for each food.
➜ clean and sanitise utensils after each task.
➜ minimise bare-hand contact with cooked or 

ready-to-eat food.

RESPECT

WRONG RIGHT

CLEAN

WRONG RIGHT
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Waste Guidelines
➜ Avoid cross-contamination. ➜ Step-on containers with foot operation avoids contact 

between hand and contaminated waste.
➜ Compliant with HACCP guidelines.

eliminate all 
c  o  n  t  a  c  t   
with waste products

STEP ONHANDS FREE HACCP COMPLIANT
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Cleaning Guidelines
➜ Always wash your hands. ➜ Always use a different chopping-board 

for your raw meat and everything else.
➜ After use, wash all your dishes and 

utensils with hot water and detergent.

➜ Before working with food.
➜ Immediately after using the toilet.
➜ Before handling food.
➜ Immediatly after smoking, couching, sneezing, 

using a handkerchief, eating, drinking.

make 
hygiene 

intuitive

COLOUR CODED WASH DISHES

waarom Voldoen aan de 
HaCCP-riCHtlijnen?

■■ U vermijdt kosten die gekoppeld zijn aan een slechte  

voedselhygiëne.

■■ U beschermt uw reputatie en uw imago.

uitdagingen:

■■ Voedselresten op moeilijk te reinigen 
pannen of containers: groei van bacteriën.

■■ Slechte uitrusting: inefficiënte schoonmaak.
■■ Het niet desinfecteren van de 

kookruimte na gebruik.

uitdagingen:

 ■ Niet klevende GN-pannen voor 
koude of hoge temperaturen, 
gladde oppervlakken en afgeronde 
containers zorgen voor een 
eenvoudig schoonmaakproces.

 ■ Slechte uitrusting: inefficiënte 
schoonmaak.

 ■ Het niet desinfecteren van de 
kookruimte na gebruik.

sCHoonmaak afValbeHeer

uitdagingen:

■■ Een foute afvalbehandeling kan 
kruisbesmetting veroorzaken door 
contact met besmet afval.

transPorteren 
en oPdienen

rubbermaid-
oplossingen:

 ■ Onze CatermaxTM-, ProServe®- en 
geïsoleerde containers garanderen 
een optimaal behoud van de temperatuur.

 ■ Harde en zachte GN-deksels beschermen 
de inhoud tegen fysieke besmetting.

 ■ Specifiek systeem voor veilig 
werken met ijs om het risico op 
kruisbesmetting te verminderen en 
de veiligheid van de werknemers te 
verbeteren.

rubbermaid-
oplossingen:

 ■ Step-On-containers: door de 
voetbediening wordt contact 
tussen uw handen en besmet 
afval vermeden.

uitdagingen:

■■ Transport: onvoldoende geïsoleerde containers 
beïnvloeden de temperatuur van het eten.

■■ Gedeukte metalen pannen bevorderen de 
groei van bacteriën.

■■ IJsbeheer: ziekten die verband houden 
met ijs, worden veroorzaakt door 
besmette handen of gebruiksvoorwerpen. 
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Zowel bedrijven als gezinnen vertrouwen reeds tientallen jaren op producten van Rubbermaid om zaken op te slaan, te organiseren, bereiden, 
beschermen en vervoeren, inclusief voeding en drank.

Vroeger werd polycarbonaat (dat Bisfenol A bevat) gebruikt in enkele van onze producten voor voeding en drank, om een helder product te 
verkrijgen dat vlek- en geurbestendig was zoals de klanten dat wensten.

Ons engagement voor gezondheid en duurzaamheid

In 2012 werden alle producten van Rubbermaid die vroeger polycarbonaat bevatten vervangen door 
producten zonder BPA. Door deze overstap bewijst Rubbermaid Commercial Products zijn engagement 
voor de gezondheid van onze klanten en het milieu.

Het logo voor producten zonder BPA geeft duidelijk weer in de catalogus welke producten nu volledig 
BPA-vrij zijn.

Robuustheid voor elke dag, voor professionals in de levensmiddelensector

Rubbermaid Commercial Product gaf als één van de eerste organisaties gevolg aan de vragen van klanten in verband met het gebruik van BPA 
in producten voor voedingsmiddelen, en ontwikkelde een nieuw copolyestermateriaal, Tritan™, dat alle producteigenschappen die onze klanten 
op prijs stellen voorziet.

Dit nieuwe copolyestermateriaal biedt dezelfde, ongeëvenaarde combinatie van helderheid, robuustheid en weerstand tegen vlekken, 
beschadiging, chemische degradatie en krassen die zo kenmerkend is voor producten van Rubbermaid. De duurzaamheid en prestaties van 
dit nieuwe materiaal werden grondig getest, en bleken uitmuntend te zijn voor professioneel gebruik met herhaal schoonmaken en afwassen, 
waarbij weerstand tegen hoge temperaturen essentieel is.

Bisfenol A (BPA): Maak samen met ons
de juiste keuze

VoedseloPslag

transPort
& serViCe

bereiding &
koken

uw lokale vertegenwoordiger van rubbermaid Commercial Products verstrekt graag 
aanvullende informatie over ons nieuwe aanbod.
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1814569

1814570

1814572

1812621

1814574

Compacte & geavanceerde digitale weegschalen

■■ Versterkt ontwerp beschermt de interne en externe onderdelen 
van de weegschaal tegen de gevaren van dagelijks gebruik in een 
professionele keuken.

■■ De portieteller houdt bij hoeveel porties er reeds werden gemeten.
■■ Antimicrobische bescherming helpt met het voorkomen van 

bacteriegroei tussen de schoonmaakbeurten.
■■ Verwijderbaar platform uit roestvrij staal.
■■ AC-adapter meegeleverd. Kan ook worden gebruikt met AA-batterijen 

(groot) of AAA-batterijen (compact). Batterijen niet meegeleverd.
■■ Weergave in pound, ounce en gram.

Premium digitale weegschaal die in de 
afwasmachine kan

■■ Het innovatief ontwerp met een verwijderbare hoes die bestand is 
tegen extreme temperaturen en schommelende vochtigheidsgraden 
zorgt ervoor dat het product in de afwasmachine kan en dat het 
een duurzame oplossing biedt voor alle professionele keukens.

■■ De rekenfunctie verhoogt de efficiëntie door de portiegrootte of het 
benodigde aantal porties voor u te berekenen.

■■ Weergave in pound, ounce en gram.
■■ AC-adapter en interne, oplaadbare batterij worden meegeleverd. 

Kan worden gebruikt met AA-batterijen (niet meegeleverd).
■■ Plastic hoes of hoes uit roestvrij staal.
■■ Extra, groot platform meegeleverd (28,2 x 19,4 cm).

Digitale bankweegschaal

■■ Robuuste weegschaal die is ontworpen om zware pakken en 
containers te wegen.

■■ Lcd-scherm op afstand met een muurbevestiging spaart plaats uit 
en biedt weergave op ooghoogte.

■■ Dun platform met antislip zorgt voor een gemakkelijke weging.

Tarrafunctie (inschakelbaar)

■■ Tarrafunctie met een voet- of heupschakelaar houdt de handen vrij. 
■■ Werkt enkel met Premium weegschalen.

Geavanceerd  

Compact

Vervaardigd uit kunststof

Vaatwasmachine bestendige hoes

Vaatwasmachinebestendig 
Verwijderbaar platform

Elektronische weegschaal 
binnenin
(Schuift uit de hoes)

Vervaardigd uit
roestvrij staal

Tarrafunctie met een 
voet- of heupschakelaar

Digitale bankweegschaal

* Enkel de hoes

Ref. Omschrijving Materiaal Afmetingen
Afmetingen van het 
platform Capaciteit Nauwkeurigheid Kleur Stk

Compacte & geavanceerde digitale weegschalen

1814569 Compacte digitale weegschaal 5 kg ABS/Roestvrij staal 19,0 x 14,0 x 5.0 cm 13,0 x 13,0 cm 5 kg 1 g 4
1814570 Geavanceerde digitale weegschaal 6 kg ABS/Roestvrij staal 21,6 x 17,1 x 6.3 cm 14,6 x 16,5 cm 6 kg 1 g 4

Premium weegschaal die in de afwasmachine kan

1814571 Premium digitale weegschaal 3 kg ABS/Roestvrij staal 24,1 x 21,6 x 8.2 cm 20,4 x 17,5 cm 3 kg 1 g 4
1814572 Premium digitale weegschaal uit roestvrij staal 6 kg Roestvrij staal 24,1 x 21,6 x 8.2 cm 20,4 x 17,5 cm 6 kg 1 g  4

Digitale bankweegschaal

1814574 Digitale bankweegschaal 68 kg Staal 30,5 x 31,8x 5.7 cm  30,5 x 31,8 x 5,7 cm 68 kg 100 g 2

Tarrafunctie (inschakelbaar)

1812621 Tarrafunctie met een voet- of heupschakelaar (enkel beschikbaar voor Premium weegschalen) Staal/rubber met poedercoating 6,5 x 10,0 cm n.v.t. n.v.t. n.v.t.  1

Introductie van een splinternieuw gamma van 
professionele digitale weegschalen



 60°C  5°C 60°C  5°C

21°C

10°C

MAX 50-60 %

Hoe kunt u uw overplaatsings- en 
opbergruimtes voor voedsel 
verbeteren?

Rubbermaids volledige gamma van overplaatsings- en opbergoplossingen voor voedsel  
helpen u de efficiëntie van uw voedselopslagprocessen aanzienlijk te verbeteren. 

■■ Verwerk voedsel snel en efficiënt met de dolly's en wagens van Rubbermaid.

■■ Ons compleet opslagsysteem ProSave® houdt voorraden droog en veilig voor besmetting.

■■ Ons uitgebreide assortiment transparante containers helpt u inhoud snel te identificeren.

■■ Onze containers voor veilige opslag beschikken over een FIFO-afsluiting die een veilige rotatie van de voorraden garandeert.

Wanneer u voedsel aanbiedt en verwerkt, bent u verplicht het voedsel ook correct op 
te slaan. U dient ervoor te zorgen dat bevroren en gekoeld voedsel bij een correcte 
temperatuur wordt bewaard en beschermd is tegen kruisbesmetting. 

Enkele van de uitdagingen waaraan u het hoofd moet bieden:
■■ Het aanbrengen van labels en identificatiemiddelen zijn uiterst belangrijk zodat 

uw personeelsleden de voorraden in de correcte datumvolgorde kunnen gebruiken. 

■■ Door het FIFO-principe (First In, First Out) te respecteren, behoudt u de controle 
over uw voedselvoorraden en voorkomt u voedselbederf. 

■■ Beperkte ruimte – door efficiënte methodes voor voedselopslag toe te passen, 
kunt u bederf voorkomen en de voorraadrotatie verbeteren.

DROOG VOEDSEL
OP DE VLOER

SCHOONMAAK-
MATERIAALCHEMICALIËNZONLICHT

VEILIGE OPSLAG

INVRIEZENKOUDWARM

wist u dit?

wist u dit?

 ■ Voedsel veilig opslaan

 ■ Voedsel veilig ontvangen

 ■ Houd voorraadruimtes koel, droog en goed verlucht.
 ■ Zorg ervoor dat droog voedsel niet in direct zonlicht staat.
 ■ Bewaar geen chemicaliën in de ruimte.
 ■ Bewaar droog voedsel minstens 15 cm boven de vloer.
 ■ Bewaar geen schoonmaakmateriaal in de voorraadruimte.

Voedsel dat bij uw bedrijf geleverd wordt:
 ■ moet een temperatuur van 5 °C of minder hebben wanneer het gekoeld geleverd wordt.
 ■ moet een temperatuur van 60 °C of meer hebben wanneer het warm geleverd wordt.
 ■ mag niet deels ontdooid zijn wanneer het bevroren geleverd wordt.
 ■ Als het voedsel niet aan de bovenstaande vereisten voldoet, moet u de levering weigeren.
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FG9G6000WHTFG9G7900CHRM Cart

Voorraadsystemen voor veilige opslag
Verbeter veiligheid en productiviteit met de nieuwe containers 
voor veilige opslag van voorraden in kleinere hoeveelheden. 
Het dekselontwerp biedt u toegang tot de voorraden wanneer 
de containers gestapeld zijn, op een plank staan of onder een 
bereidingstafel opgeborgen zijn. 

■■ Dankzij het dekselontwerp is de inhoud bereikbaar met één hand wanneer de 
containers gestapeld zijn.

■■ Transparante kijkvensters en labels voor een snelle identificatie van de inhoud.
■■ Geïntegreerde hybride maatschep (2 kopjes) en haak voor het opbergen van de 

schep waarmee voorraden veilig kunnen worden afgemeten.
■■ Voldoet aan HACCP-richtlijnen.
■■ FIFO-afsluiting (First In, First Out) zorgt voor een goede rotatie van de votorraden.
■■ Bevat ge en BPA

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselopslag

www.rubbermaidsafetystorage.eu

Bekijk een
DEMONSTRATIE

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FFG9G6000WHt Container voor veilige opslag mini Polypropyleen 29,8 x 38,0 x 21,6cm 10 l 1
FG9G5700WHt Container voor veilige opslag midi Polypropyleen 59,7 x 29,3 x 42,7 cm 24 l 1
FG9G5800WHt      Container voor veilige opslag maxi Polypropyleen 59,7 x 48,7 x 42,7 cm 47 l 1
FG9G5900CHrM Kar voor veilige opslag Verchroomd 45,8 x 66,0 x 121,3 cm 102 kg 1
FG9G5100CLr Hybride maatschep-2 Kristalhelder materiaal 13,0 x 12,0 x 11,5 cm 500 ml 12
FG9G7900CHrM* Mobiel rek voor ProSave-containers voor veilige opslag * Verchroomd 36,0 x 97,0 x 123,0 cm 270 kg 1

■■ Grepen aan de voor- en achterzijde 
zorgen ervoor dat de container veilig 
en stabiel kan worden gedragen.

■■ De FIFO-afsluiting zorgt ervoor dat 
het voedsel dat eerst in de container 
werd opgeborgen er ook als eerste 
weer uitkomt om de kwaliteit 
en veiligheid ervan te kunnen 
garanderen.

■■ Door de schephaak kan de schep 
veilig worden opgeborgen in de 
container zonder dat de greep in 
contact komt met het voedsel.

■■ Het deksel klikt vast op de basis om 
de inhoud te beschermen.

■■ Door de dubbele opening en 
sluiting is de inhoud bereikbaar met 
één hand wanneer de containers 
gestapeld zijn op een schap of tafel.

FG9G5900CHRM kar met één 
FG9G5800WHT & twee FG9G5700WHT

Kar en containers kunnen samen worden gebruikt. De schappen 
van de kar zijn uitgerust met veiligheidsvergrendelingen om 
containers veilig op te slaan en te transporteren. Op elke schap 
kunnen twee midi container of één maxi container worden 
geplaatst.

* Artikel niet in voorraad
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FG360388WHTFG360288WHTFG360088WHT

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselopslag

www.rubbermaidingredientbins.com

Bekijk een
DEMONSTRATIE

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG360088WHt Voorraadcontainer inclusief schuifdeksel en schep Polypropyleen 74 x 33,5 x 71 (h) cm 79 l 1
FG360100WHt Voorraadcontainer inclusief schuifdeksel Polypropyleen 55,9 x 55,9 x 58,4 (h) cm 109 l 1
FG360288WHt Voorraadcontainer inclusief schuifdeksel en schep Polypropyleen 75 x 39,5 x 71 (h) cm 99 l 1
FG360388WHt Voorraadcontainer inclusief schuifdeksel en schep Polypropyleen 75,5 x 45,5 x 71 (h) cm 116 l 1
FG9F7700CLr Schuifdeksel met schep van 0,9 l voor voorraadcontainer FG360088 Polypropyleen/Kristalhelder materiaal 73,6 x 30,7 x 4,8 (h) cm 1
FG9F7800CLr Schuifdeksel met schep van 0,9 l voor voorraadcontainer FG360288 Polypropyleen/Kristalhelder materiaal 73,6 x 36,7 x 4,8 (h) cm 1
FG9F7900CLr Schuifdeksel met schep van 0,9 l voor voorraadcontainer FG360388 Polypropyleen/Kristalhelder materiaal 73,6 x 43,7 x 4,8 (h) cm 1
FG9F7500CLr Bouncer®-contourschep 0,9 l Kristalhelder materiaal 27,4 x 12,2 x 11,9 (h) cm 0,9 l 6
FG9F7600CLr Bouncer®-contourschep 1,9 l Kristalhelder materiaal 34,1 x 15 x 15,3 (h) cm 1,9 l 6

NALEVING VAN NORMEN
De voorraadcontainers van Rubbermaid Commercial Products zijn de enige containers op de 
markt waarbij de schep veilig in de container kan worden opgeborgen en die toch voldoen aan 
de HACCP-richtlijnen.

PRODUCTIVITEIT
■■ Dankzij de schephaak is de 

schep eenvoudig bereikbaar 
in elke voorraadcontainer.

VEILIGHEID
■■ De greep van de schep 

bevindt zich uit de buurt van 
de inhoud ter verhindering 
van kruisbesmetting.

ZEKERHEID
■■ Het deksel klikt vast op 

de basis om de containers 
makkelijker te kunnen 
hanteren.

systemen voor voorraadcontainers
Veilig opbergen, transporteren en afmeten van voorraden.

■■ De schephaak vermindert kruisbesmetting en zorgt ervoor dat de schep makkelijk bereikbaar is.
■■ Transparante kijkvensters en labels voor een snelle identificatie van de inhoud.
■■ Het deksel wordt met klemmen aan de basis bevestigd om de kwaliteit van de inhoud te 

beschermen.
■■ Duurzame constructie uit versterkte kunststof met industriële kwaliteit; eenvoudig te reinigen, 

gladde oppervlakken.
■■ Dankzij de wielen kunnen de containers eenvoudig worden verplaatst tussen verschillende 

bereidingstafels.
■■ Bevat geen BPA
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FG261000WHT
FG262000WHT
FG263200WHTFG264600BLA

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselopslag

brute®-schuifdeksel

■■ Roterend transparant deksel met opbergruimte voor schep past op Brute®-containers. Het unieke 
ontwerp (octrooi aangevraagd) vergemakkelijkt de voedselbereiding en zorgt voor extra veiligheid.

■■ Geïntegreerd schuifdeksel voor toegang met een hand.
■■ Transparant kijkvenster voor snelle voorraadidentificatie.
■■ Geïntegreerde en opbergbare efficiënte schep die voldoet aan de richtlijnen inzake 

voedselveiligheid 
■■ Opslag voor contourschep 0,9 l en 1,9 l voorzien in schuifdeksel voor Brute-containers FG262000 en 

FG263200.
■■ Optionele dolly (alleen voor containers van 76 l en 121 l) voor eenvoudig transport in het gebouw.
■■ Gecertificeerd volgens NSF-/LNE-normen.
■■ Bevat geen BPA

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FFG9G7600WHt Brute®-schuifdeksel (FG261000) Polypropyleen/Kristalhelder materiaal ø 43 x 9 cm 1
FG9G7700WHt Brute®-schuifdeksel (FG262000) Polypropyleen/Kristalhelder materiaal ø 52 x 9 cm 1
FG9G7800WHt Brute®-schuifdeksel (FG263200) Polypropyleen/Kristalhelder materiaal ø 59 x 9 cm 1
FG261000 Brute®-container Polyethyleen Ø 39,7 x 43,5 cm 38 l 6
FG260900* Deksel voor FG261000 Polyethyleen Ø 40,6 x 2,5 cm 6
FG262000 Brute®-container Polyethyleen Ø 49,5 x 58,1 cm 76 l 6
FG261960* Deksel voor FG262000 Polyethyleen Ø 50,5 x 3,2 cm 6
FG263200 Brute®-container Polyethyleen Ø 55,9 x 69,2 cm 121 l 6
FG263100* Deksel voor FG263200 Polyethyleen Ø 56,5 x 3,5 cm 6
FG264300 Brute®-container Polyethyleen Ø 61 x 80 cm 166,5 l 4
FG264560BLA* Deksel voor FG264300 Polyethyleen Ø 62,2 x 3,8 cm 4
FG265400GrAY* Deksel voor FG265500 Polyethyleen Ø 67,9 x 5,1 cm 3
FG265500GrAY Brute®-container Polyethyleen Ø 67,3 x 83,8 cm 208 l 3
FG264000BLA Brute®-dolly Polyethyleen/metaal Ø 46,4 x 16,8 cm 113 kg 2
FG264600BLA Brute®-tandemdolly Polyethyleen/metaal Ø 114,3 x 51,4 x 20,3 cm 113 kg 1

*zie productafbeeldingen pagina 27.

uW VOOrrAADBeHOeFteN IN KG reKVOOrrAADCONtAINerS MeDIuM VOOrrAADCONtAINerS GrOte VOOrrAADCONtAINerS

Bloem 6 14 29 14 35 57 57 71 85
Suiker 8 20 39 20 49 79 79 98 118
Bonen 9 23 45 23 57 91 91 113 136
Broodkruimels 2 5 10 5 12 19 19 24 29
Cacao 3 7 14 7 18 29 29 35 43
Maïzena 5 12 24 12 30 48 48 60 72
rozijnen 4 10 20 10 25 40 40 49 59
rijst 7 18 36 18 45 73 73 91 109
Havervlokken 4 9 18 9 23 36 36 45 54
Walnoten 4 10 20 10 25 40 40 49 59

bv. als u per week 30 kg suiker gebruikt, heeft u een FG9G5800 of een FG262000/FG9G7700 nodigSelectiegids

uW ruBBerMAID COMMerCIAL 
PrODuCtS-OPLOSSINGeN

Capaciteit voorraadcontainers (liter) 10 l 24 l 47 l 38 l 76 l 121 l 79 l 99 l 116 l
Artikelnr. FG9G6000WHt FG9G5700WHt FG9G5800WHt FG261000

FG9G7600WHt
FG262000

FG9G7700WHt
FG263200

FG9G7800WHt FG360088WHt FG360288WHt FG360388WHt

FG9G7600WHT 
FG9G7700WHT 
FG9G7800WHT 

Schuifdeksel
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FG330500CLR

FG332200CLR

FG331400CLR

FG331100CLR

FG330300CLR

FG331800CLR

FG330600CLR

FG330800CLR

FG330000CLR

FG332800CLR

FG330100CLR

Voedselbewaarbakken en deksels

■■ Transparant voor zichtbaarheid, duurzaamheid en weerstand tegen vlekken.
■■ Perfect sluitende klemdeksels.
■■ Kan in de diepvries.
■■ Panelen voor datumcontrole op de bakken en deksels voor een eenvoudiger voorraadbeheer.
■■ Verkrijgbaar in standaardafmetingen om te gebruiken in opbergrekken, op balies enz.
■■ Bevat geen BPA
■■

Deksels met dubbele functie

■■ Toegang met een hand.
■■ Eenvoudige toegang tot de inhoud zonder het deksel te verwijderen.
■■ Voedsel kan worden afgedekt of blootgesteld indien nodig.
■■ Bevat geen BPA

Uitlekroosters en vergieten

■■ Ideaal voor diverse toepassingen van voedselopslag en -bereiding.
■■ Laat het voedsel snel en handig uitlekken. Ideaal om te marineren en ontdooien.
■■ Universeel deksel past op alle gekende merken van transparante bakken.
■■ Gewelfd ontwerp maakt uitlekken eenvoudiger.
■■ Verbetert de luchtstroom en de scheiding van vloeistoffen in de voedselbewaarbakken.
■■ Nieuw ontworpen lekgaten met zachte randen verhinderen beschadiging van het voedsel.
■■ Bevat geen BPA

ProSave®-deksels met dubbele functie voor 
voedselbewaarbakken:
Toegang met een hand
Voor een verbeterde flexibiliteit en efficiëntie.

Vergieten:
Maken uitlekken eenvoudiger.

Uitlekroosters:
Koepelvorm zorgt voor een verbeterde
vloeistofafvoer zodat voedsel langer 
vers blijft.

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG330700CLr Voedselbewaarbak Kristalhelder materiaal 45,7 x 30,5 x 8,9 cm 7,6 l 6
FG330900CLr Voedselbewaarbak Kristalhelder materiaal 45,7 x 30,5 x 15,2 cm 13,2 l 6
FG330400CLr Voedselbewaarbak Kristalhelder materiaal 45,7 x 30,5 x 22,9 cm 19 l 6
FG330600CLr Voedselbewaarbak Kristalhelder materiaal 45,7 x 66 x 8,9 cm 19 l 6
FG330800CLr Voedselbewaarbak Kristalhelder materiaal 45,7 x 66 x 15,2 cm 32,2 l 6
FG330000CLr Voedselbewaarbak Kristalhelder materiaal 45,7 x 66 x 23 cm 47 l 6
FG332800CLr Voedselbewaarbak Kristalhelder materiaal 45,7 x 66 x 30,5 cm 62,9 l 6
FG330100CLr Voedselbewaarbak Kristalhelder materiaal 45,7 x 66 x 38 cm 81,5 l 6
FG330200CLr Deksel voor FG330000CLr/FG330100CLr/FG330600CLr/FG330800CLr/FG332800CLr Kristalhelder materiaal 45,7 x 66 cm 6
FG331000CLr Deksel voor FG330400CLr/FG330700CLr/FG330900CLr Kristalhelder materiaal 45,7 x 30,5 cm 6
FG330500CLr Deksel met dubbele functie voor FG330400CLr/FG330700CLr/FG330900CLr Kristalhelder materiaal/polypropyleen 45,7 x 30,5 cm 3
FG331100CLr Deksel met dubbele functie voor FG330000CLr/FG330100CLr/FG330800CLr/FG332800CLr/FG330600CLr Kristalhelder materiaal/polypropyleen 45,7 x 66,0 cm 3
FG331400CLr uitlekrooster voor FG330400CLr/FG330700CLr/FG330900CLr Kristalhelder materiaal 45,0 x 30,0 cm 6
FG331800CLr uitlekrooster voor FG330000CLr/FG330100CLr/FG330800CLr/FG332800CLr/FG330600CLr Kristalhelder materiaal 45,0 x 66,0 cm 6
FG332200CLr Vergiet voor FG330000CLr/FG332800CLr/FG330100CLr Kristalhelder materiaal 45,0 x 66,0 x 20,0 cm 6
FG330300CLr Vergiet voor FG330000CLr/FG330100CLr/FG330800CLr/FG332800CLr Kristalhelder materiaal 45,7 x 66 x 12,5 cm 6

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselopslag



(Cutting board included)
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FG331600WHT

FG332000WHT

FG332000WHT

FG350400WHT

FG350800WHT

FG350000WHT

FG352800WHT

FG350100WHT

Voedselbewaarbakken
Reduceren de kosten van  
voedselbederf.

■■ Wit polyethyleen voor goedkopere opslag- en 
transporttoepassingen.

■■ Perfect sluitende klemdeksels.
■■ Geschikt voor de vaatwasser en de diepvries.
■■ Panelen voor datumcontrole op de bakken en deksels 

voor een eenvoudiger voorraadbeheer.
■■ Verkrijgbaar in standaardafmetingen om te gebruiken in 

opbergrekken, op balies enz.
■■ Bevat geen BPA

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG350900WHt Voedselbewaarbak Polyethyleen 45,7 x 30,5 x 15,2 cm 13,2 l 6
FG350400WHt Voedselbewaarbak Polyethyleen 45,7 x 30,5 x 22,9 cm 19 l 6
FG350800WHt Voedselbewaarbak Polyethyleen 45,7 x 66 x 15,2 cm 32,2 l 6
FG350000WHt Voedselbewaarbak Polyethyleen 45,7 x 66 x 23 cm 47 l 6
FG352800WHt Voedselbewaarbak Polyethyleen 45,7 x 66 x 30,5 cm 62,9 l 6
FG350100WHt Voedselbewaarbak Polyethyleen 45,7 x 66 x 38 cm 81,5 l 6
FG350200WHt Deksel voor FG350000/FG350100/FG350800/FG352800 Polyethyleen 45,7 x 66 cm 6
FG351000WHt Deksel voor FG350400/FG350900 Polyethyleen 45,7 x 30,5 cm 6

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG331600WHt Max SystemtM-bereidingskar met snijplank Polyethyleen 80,6 x 60,3 x 91,8 cm  1
FG332000WHt Max SystemtM-rek Polyethyleen 60,3 x 73,0 x 172,4 cm  1

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselopslag

45,7 x 66 cm

Voedselbewaarbak/ovenplaat

45,7 x 
33 cm

45,7 x 
33 cm45,7 x 

66 cm

Rek – voorlader
Opening: 46,3 cm
Geschikt voor:

Voedselbewaarbak/
ovenplaat

Rek – zijlader/paneel voor 
FG331600
Opening: 66,4 cm
Geschikt voor:

opslag en transport voor voedselbewaarbakken
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FG9F0800WHT FG9F0500WHTFG650900WHT / 
FG630400WHT

FG650900WHT / 
FG630800WHT

FG652300WHT 
/ FG631800WHT

FG652300WHT / 
FG632200WHT

FG572324CLR FG572424CLR FG572624CLR FG572924CLR

Kristalhelder materiaal Polyethyleen

Beschrijving Afmetingen Capaciteit Hoeveelheid Code   Code   
ruimtebesparende container 22,2 x 21,1 x 6,8 cm 1,9 l 12 FG630200CLr -
ruimtebesparende container 22,2 x 21,1 x 12,1 cm 3,8 l 12 FG630400CLr -
ruimtebesparende container 22,2 x 21,1 x 17,6 cm 5,7 l 12 FG630600CLr FG9F0500WHt
ruimtebesparende container 22,2 x 21,1 x 22,2 cm 7,6 l 6 FG630800CLr FG9F0600WHt
ruimtebesparende container 28,7 x 26,7 x 19,7 cm 11,4 l 6 FG631200CLr FG9F0700WHt
ruimtebesparende container 28,7 x 26,7 x 30,3 cm 17 l 6 FG631800CLr FG9F0800WHt
ruimtebesparende container 28,7 x 26,7 x 36,7 cm 20,8 l 6 FG632200CLr FG9F0900WHt
Deksel voor FG630200CLr/FG630400CLr/FG630600CLr/FG630800CLr en FG9F0500WHt/FG9F0600WHt 12 FG650900WHt (Pe) FG650900WHt (Pe)
Deksel voor FG631200CLr/FG631800CLr/FG632200CLr en FG9F0700WHt/FG9F0800WHt/FG9F0900WHt 6 FG652300WHt (Pe) FG652300WHt (Pe)

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselopslag

ruimtebesparende vierkante opslagcontainers
Stapelbare containers waarmee u meer kunt bewaren bij minder ruimte.

■■ In vierkante containers kan 25% meer worden opgeslagen op een schap dan in ronde containers.
■■ Verkrijgbaar in breukbestendig transparant materiaal voor zichtbaarheid of in duurzaam wit 

polyethyleen; beide versies hebben eenvoudig te reinigen, gladde oppervlakken.
■■ Beheer uw voedselvoorraad met gemakkelijk leesbare maataanduidingen – rood voor kwart gallon 

en blauw voor liter.
■■ Duurzame grepen voor eenvoudig transport en lekgaten voor handig afwassen en drogen.
■■ Temperatuurbereik voor transparante containers: -40°C tot 100°C.
■■ Temperatuurbereik voor witte containers: -28°C tot 65°C.
■■ Voldoet aan HACCP-richtlijnen.
■■ Voldoet aan NSF- en EU-normen, gecertificeerd door LNE laboratory.
■■ Kan in de afwasmachine.
■■ Bevat geen BPA

Deksels
■■ Perfecte afsluiting vermindert lekken en bederf en voorkomt kruisbesmetting.
■■ Treklip op hoek voor eenvoudig openen.
■■ Deksels verkrijgbaar in twee formaten om op alle containers te passen. Geen nood aan extra deksels.
■■ Voldoet aan NSF- en EU-normen, gecertificeerd door LNE laboratory.
■■ Kan in de afwasmachine.

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG572324CLr ronde opslagcontainer Polypropyleen Ø 25,4 x 19,4 cm 5,7 l 12
FG572424CLr ronde opslagcontainer Polypropyleen Ø 25,4 x 27 cm 7,6 l 12
FG572500YeL Deksel voor FG572324CLr/FG572424CLr Polyethyleen Ø 26 x 2,5 cm 12
FG572624CLr ronde opslagcontainer Polypropyleen Ø 33,3 x 20,6 cm 11,4 l 6
FG572724CLr ronde opslagcontainer Polypropyleen Ø 33,3 x 30,2 cm 17 l 6
FG572824CLr ronde opslagcontainer Polypropyleen Ø 33,3 x 35,6 cm 20,8 l 6
FG572924CLr ronde opslagcontainer met greep Polypropyleen Ø 33,3 x 35,6 cm 20,8 l 6
FG573000YeL Deksel voor FG572624CLr/FG572724CLr/FG572824CLr/FG572924CLr Polyethyleen Ø 34,3 x 3,2 cm 6

ronde opslagcontainers
Voedsel veilig en efficiënt bewaren.

■■ De ronde vorm zorgt voor een betere luchtcirculatie voor koeling in de koelkast of 
diepvries.

■■ Stapelbare containers met greep verkrijgbaar in wit polyethyleen of semi-transparant.

Polypropyleen voor betere zichtbaarheid
■■ Temperatuurbereik voor transparante containers: -28°C tot 65°C.
■■ Voldoet aan NSF- en EU-normen, gecertificeerd door LNE laboratory.
■■ Kan in de afwasmachine.
■■ Bevat geen BPA

Deksels
■■ Volledig afsluitbare deksels (dubbelwandig verzegeld) met treklip op hoek houden 

voedsel langer vers.
■■ Schrijfzone voorzien voor labelen en dateren van de inhoud.
■■ Deksels verkrijgbaar in twee formaten om op alle containers te passen. Geen nood 

aan extra deksels.
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FG353000WHT - FG353600WHT - FG353900WHT

FG461400WHT

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG460800WHt Cube truck 0,2 m2 Polyethyleen 96,5 x 66 x 71,4 cm 200 l/136,1 kg 1
FG461200WHt* Cube truck 0,3 m2 Polyethyleen 108,6 x 71,1 x 83,8 cm 300 l/181,4 kg 1
FG461400WHt* Cube truck 0,4 m2 Polyethyleen 112,1 x 78,7 x 82,6 cm 400 l/226,8 kg 1

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG352600WHt Vierkante Brute®-container Polyethyleen 54,6 x 54,6 x 57,2 cm 106 l  6
FG353600WHt Vierkante Brute®-container Polyethyleen 59,7 x 59,7 x 73,0 cm 151,4 l  4
FG352700WHt Deksel voor FG352600 Polyethyleen 56,2 x 61,6 x 5,0 cm  6
FG353900WHt Deksel voor FG353600 Polyethyleen 66,0 x 61,0 x 5,7 cm  4
FG353000WHt Brute® vierkante dolly Polyethyleen 43,8 x 43,8 x 15,9 cm 2

brute® vierkante containers
De vierkante vorm biedt tot 14% meer capaciteit dan 
ronde containers op dezelfde plaats met alle andere 
voordelen.

■■ De handvatten passen in elkaar zodat de containers stevig naast 
elkaar blijven staan.

■■ Afgeronde binnenste hoeken en gladde oppervlakken voor een 
eenvoudige reiniging.

■■ Vierkante dolly eveneens verkrijgbaar (FG353000BLA).
■■ Bevat geen BPA

Meer informatie en meer kleuren vindt u in het onderdeel Materiaaltransport in deze catalogus.

Meer informatie en meer kleuren vindt u in het onderdeel Afvalbeheer in deze catalogus.

Cube trucks
Efficiënt voor voedseltransport.

■■ Het metalen frame geeft blijvende steun.
■■ Wielen zijn in ruitvorm gemonteerd voor extra wendbaarheid.
■■ Past door standaarddeuropeningen.
■■ Bevat geen BPA

VOEDSELOPLOSSINGEN: Ontvangst

* Artikel niet in voorraad (wit)



Rubbermaid kan u helpen een onveilige voedselbehandeling te 
voorkomen door het aanbieden van volledige, hoogwaardige 
oplossingen voor de keuken, schoonmaken en voedselopslag.

■■ Efficiënte en georganiseerde voedselopslag in transparante 
ruimtebesparende containers, containers voor veilige opslag, 
presentatieschotels of karren.

■■ Van het bereiden tot het koken bieden Rubbermaids Gastronorm-pannen 
u een eenvoudige oplossing voor opslag, bereiding, klaarmaken en 
transportvan voedsel. 

■■ Rubbermaids kleurgecodeerde snijplanken helpen u georganiseerd te 
werken en contact te vermijden tussen onveilig voedsel en veilig gekookt 
voedsel.

■■ Onze Gastronorm-pannen deuken en schilferen niet, waardoor er minder 
kans is dat bacteriën zich vermenigvuldigen.

■■ Gemoedsrust: de schrapers en spatels van Rubbermaid zullen niet smelten 
of vervormen, zelfs niet bij hoge temperaturen.

Hoe kunt u het bereiden 
van voedsel eenvoudiger  
en veiliger maken?

wist u dit?

 ■ Vermijd contact tussen onbereid en bereid voedsel.
 ■ Veilig bereid voedsel kan besmet raken na het minste contact met onbereid voedsel. 

Deze kruisbesmetting kan rechtstreeks plaatsvinden, bijvoorbeeld door contact tussen 
rauw gevogelte en bereid voedsel. 

 ■ Dit kan ook subtieler gebeuren. u mag bijvoorbeeld geen rauw kippenvlees 
verwerken en vervolgens dezelfde ongewassen snijplank en hetzelfde ongewassen 
mes gebruiken om het bereide vlees te versnijden. Als u dit wel doet, is het mogelijk 
dat de ziekteverwekkende organismen erna opnieuw aanwezig zijn.

Een veilige voedselbereiding is van vitaal belang. 
Een kruisbesmetting tussen onbereid en bereid voedsel 
is de hoofdoorzaak van voedselvergiftiging. 

Goede voedselbehandelingspraktijken zijn:
■■ Kruisbesmetting voorkomen.

■■ Omgaan met onveilig voedsel, zoals rauw vlees.

■■ Regelmatig en grondig schoonmaken, waardoor het 
risico op toename van bacteriën in voorraadruimtes 
verminderd wordt.

■■ Gebruiksvoorwerpen zoals metalen pannen kunnen 
gedeukt raken tijdens het bereiden van voedsel, 
waardoor deze niet langer gebruikt kunnen worden.
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FG1901000000 FG193300WHTFG1905000000 FG193400WHTFG1906000000 FG193800WHT

FG196600RED FG196800REDFG1964000000FG1963000000FG1962000000 FG196700RED

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselbereiding

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG1901000000 Vlakke spatel Polyethyleen/thermoplastische elastomeren 24 cm 36
FG1905000000 Vlakke spatel Polyethyleen/thermoplastische elastomeren 34 cm 36
FG1906000000 Vlakke spatel Polyethyleen/thermoplastische elastomeren 42 cm 36
FG193300WHt Lepelvormige spatel Polyethyleen/thermoplastische elastomeren 24 cm 36
FG193400WHt Lepelvormige spatel Polyethyleen/thermoplastische elastomeren 34 cm 36
FG193800WHt Lepelvormige spatel Polyethyleen/thermoplastische elastomeren 42 cm 36

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG1962000000 Vlakke spatel Silicone/nylon 24 cm 24
FG1963000000 Vlakke spatel Silicone/nylon 34 cm 24
FG1964000000 Vlakke spatel Silicone/nylon 42 cm 24
FG196600reD Lepelvormige spatel Silicone/nylon 24 cm 24
FG196700reD Lepelvormige spatel Silicone/nylon 34 cm 24
FG196800reD Lepelvormige spatel Silicone/nylon 42 cm 24

Bladen verkrijgbaar in twee vormen; panhaak 
zorgt ervoor dat de schraper niet in de pan glijdt.

Clean-RestTM vermindert 
kruisbesmetting.

Vlekbestendig materiaal houdt de schraper wit en schoon voor een lange levensduur.

Vlakke en lepelvormige spatels voor 
warme bereidingen
Veelzijdige spatels bestand tegen hoge temperaturen en krassen.

■■ Krasbestendig materiaal beschermt uw grill- en kooktoestellen.
■■ Koele greep is ontworpen met de veiligheid van de gebruiker in gedachten.
■■ Vlekafstotend; geschikt voor de afwasmachine.
■■ Clean-RestTM-functie voorkomt contact van het spatelblad met het werkblad 

om het risico op kruisbesmetting te verminderen.
■■ In overeenstemming met eisen voor contact met voedsel.
■■ Weerstaat tot 260 °C
■■ Bevat geen BPA

Vlakke en lepelvormige spatels  
voor koude bereidingen

■■ Verkrijgbaar met traditionele vlakke bladen om te schrapen en lepelvormige 
bladen om gemakkelijk te kunnen scheppen en verdelen.

■■ Het blad en de steel bestaan uit één stuk.
■■ Naadloos ontwerp voorkomt ophoping van bacteriën en vuil; kan in de 

afwasmachine.
■■ In overeenstemming met eisen voor contact met voedsel.
■■ Temperatuurbereik: -28 °C tot 100 °C
■■ Bevat geen BPA
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HARD DEKSEL:
■■ Diepe, voorgevormde grepen met veilige 

vingergrip om de kans op besmetting en 
contact met voedsel te verkleinen.

BESCHRIjFBARE VENSTERS
■■ vereenvoudigen datering voor voorraadbeheer.

HARD DEKSEL MET UITSPARING:
■■ Door de uitsparing is de lepel direct 

beschikbaar terwijl het voedsel 
afgedekt blijft; de greep van de lepel 
komt niet in contact met het voedsel, 
wat kruisbesmetting helpt voorkomen.

DEKSEL MET OPHANGOPENING:
■■ De ophangopeningen worden gebruikt om 

deksels op te hangen om te drogen – de 
deksels drogen sneller en u verliest geen 
werkruimte.

DUBBEL VEILIGHEIDSDEKSEL:
■■ Met eenvoudig vast te pakken lipje kan 

deksel gemakkelijk van pan worden 
verwijderd. Systeem met twee afsluitingen 
maakt dit deksel tot het meest luchtdichte 
van alle Rubbermaid-opties. Dit deksel 
is dus ideaal om luchtgevoelige 
voedingsmiddelen langere tijd te bewaren.

SOEPEL DEKSEL:
■■ Afsluitingen op insteekvlak helpen om de 

luchtstroom naar het voedsel te verminderen 
en daardoor de voedselkwaliteit te 
behouden. Geen overlapping op 
aangrenzende voedselpannen maakt 
eenvoudig transport mogelijk.

Zowel de warme als de koude voedselpannen voldoen aan de CEN Gastronorm®-specificatie 
631-1 opgesteld door het Europees Comité voor Standaardisatie. Zowel de warme als de koude 
voedselpannen met soepele afsluitbare deksels kunnen worden gebruikt met de Max SystemTM-

rekken en -karren en CaterMaxTM en ProServe® geïsoleerde containers. Alle pannen, uitlekroosters 
en deksels voldoen aan NSF Std. 2.

gastronorm®- voedselpannen voor intensief 
gebruik voor warme bereidingen

■■ Materiaal geschikt voor hoge temperaturen en intensief 
gebruik is vervaardigd met een uiterst resistente kunststof.

■■ Materiaal geschikt voor hoge temperaturen en intensief gebruik biedt een 
uitstekende producthelderheid.

■■ Rubbermaid Gastronorm®-voedselpannen kunnen direct vanuit de opslag in 
de magnetron of au bain-marie worden gebruikt zonder van pan te moeten 
wisselen.

■■ Rubbermaid Gastronorm®-voedselpannen en harde deksels zijn bestand tegen 
temperaturen van -40 °C tot +190 °C.

■■ Transparante deksels met ingebouwde, koude grepen zijn ontworpen voor veilig 
gebruik en gemak.

■■ Transparante container bespaart tijd door snelle en gemakkelijke herkenning van 
de inhoud; dit beperkt eveneens voedselbederf.

■■ Rubbermaid Gastronorm®-voedselpannen behouden hun vorm zodat ze er netjes 
blijven uitzien.

■■ Beschikbaar in amber, wit of zwart.
■■ Voedselresten laten zich gemakkelijk van de gladde kunststof verwijderen.
■■ Niet te gebruiken in combinatie met open vuur.
■■ Bevat geen BPA

gastronorm®-
voedselpannen voor koude 
bereidingen

■■ Gastronorm®-voedselpannen voor koude bereidingen (weerstaan 
temperaturen van -40°C tot 100°C).

■■ Voedselresten laten zich gemakkelijk van de gladde kunststof verwijderen.
■■ Soepele afsluitbare deksels zijn geschikt voor gebruik bij temperaturen van 

-29°C tot +65°C.
■■ Pannen en deksels kunnen gebruikt worden in de magnetron en de 

afwasmachine.
■■ Niet voor gebruik op stoomtafel
■■ Bevat geen BPA

Doorkijkvensters langs de vier zijden voor 
zichtbaarheid en identificatie van de inhoud.

Maataanduidingen voor snelle 
inhouds- en portiecontrole.

Geïntegreerde panmaat voor 
snelle en duidelijke herkenning
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FG231P00AMBR

FG131P00CLR

FG239P00AMBR

FG139P00CLR

FG123P00CLR

FG223P00AMBR

FG217P00AMBR

FG117P00CLR

FG210P00AMBR

FG110P00CLR

FG206P00AMBR

FG106P00CLR

FG101P00CLR

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselbereiding

KOuDe BereIDING WArMe BereIDING

KrIStALHeLDer MAterIAAL MAterIAAL GeSCHIKt VOOr HOGe  
teMPerAtureN eN INteNSIeF GeBruIK

Formaat Beschrijving Diepte Capaciteit Hoeveelheid Code Kleur Code Kleur

1/9: 176 x 108 mm
GN-voedselpan 1/9 65 mm 0,6 l 6 FG100P00CLr
GN-voedselpan 1/9 100 mm 0,8 l 6 FG101P00CLr
Hard deksel 1/6 met ophangopening 6 FG102P23CLr
Soft storage lid 1/9 (polyethylene available in white) 12 FG142P00WHt

1/6: 176 x 162 mm
GN-voedselpan 1/6 65 mm 1,1 l 6 FG104P00CLr  
GN-voedselpan 1/6 100 mm 1,6 l 6 FG105P00CLr  
GN-voedselpan 1/6 150mm 2,4 l 6 FG106P00CLr  FG206P00AMBr
Hard deksel 1/6 met ophangopening 6 FG108P23CLr  FG208P23AMBr
Hard deksel met uitsparing 1/6 6 FG108P86CLr  
Soepel deksel 1/6 (polyethyleen verkrijgbaar in wit) 12 FG143P00WHt FG143P00WHt

1/4: 265 x 162 mm
GN-voedselpan 1/4 65 mm 1,6 l 6 FG110P00CLr  FG210P00AMBr
GN-voedselpan 1/4 100 mm 2,4 l 6 FG111P00CLr  FG211P00AMBr
GN-voedselpan 1/4 150mm 3,8 l 6 FG112P00CLr  FG212P00AMBr
uitlekrooster 1/4 6 FG113P24CLr  
Hard deksel 1/4 6 FG114P00CLr  FG214P00AMBr
Hard deksel met uitsparing 1/4 6 FG114P86CLr  
Soepel deksel 1/4 (polyethyleen verkrijgbaar in wit) 12 FG144P00WHt FG144P00WHt

1/3: 325 x 176 mm
GN-voedselpan 1/3 65 mm 2,5 l 6 FG116P00CLr  FG216P00AMBr/FG216P00BLA  
GN-voedselpan 1/3 100 mm 3,8 l 6 FG117P00CLr  FG217P00AMBr
GN-voedselpan 1/3 150mm 5,1 l 6 FG118P00CLr  FG218P00AMBr
GN-voedselpan 1/3 200 mm 7 l 6 FG119P00CLr  
uitlekrooster 1/3 6 FG120P24CLr  
Hard deksel 1/3 met ophangopening 6 FG121P23CLr  FG221P23AMBr
Hard deksel met uitsparing 1/3 6 FG121P86CLr  
Soepel deksel 1/3 (polyethyleen verkrijgbaar in wit) 12 FG145P00WHt FG145P00WHt

1/2: 325 x 265 mm
GN-voedselpan 1/2 65 mm 3,8 l 6 FG123P00CLr  FG223P00AMBr
GN-voedselpan 1/2 100 mm 6 l 6 FG124P00CLr  FG224P00AMBr
GN-voedselpan 1/2 150mm 8,8 l 6 FG125P00CLr  FG225P00AMBr
GN-voedselpan 1/2 200 mm 10,8 l 6 FG126P00CLr  
uitlekrooster 1/2 6 FG127P24CLr  
Hard deksel 1/2 met ophangopening 6 FG128P23CLr  FG228P23AMBr
Hard deksel met uitsparing 1/2 6 FG128P86CLr  
Dubbel veiligheidsdeksel 1/2 (polyethyleen verkrijgbaar in grijs) 12 FG129P29GrAY
Soepel deksel (polyethyleen verkrijgbaar in wit) 12 FG146P00WHt FG146P00WHt

2/4: 530 x 162 mm
GN-voedselpan 2/4 65 mm 3,4 l 6 FG139P00CLr / r001026 FG239P00AMBr/FG239P00BLA 
GN-voedselpan 2/4 100 mm 5,2 l 6 FG140P00CLr FG240P00AMBr
Hard deksel 2/4 6 FG141P00CLr

1/1: 530 x 325 mm
GN-voedselpan 1/1 65 mm 8,5 l 6 FG130P00CLr FG230P00AMBr/FG230P00BLA
GN-voedselpan 1/1 100 mm 13 l 6 FG131P00CLr FG231P00AMBr
GN-voedselpan 1/1 150 mm 19,5 l 6 FG132P00CLr FG232P00AMBr
GN-voedselpan 1/1 200 mm 25,7 l 6 FG133P00CLr
Hard deksel 1/1 6 FG134P00CLr FG234P00AMBr
Hard deksel met uitsparing 1/1 6 FG134P86CLr
Dubbel veiligheidsdeksel 1/1 (polyethyleen verkrijgbaar in grijs) 12 FG135P29GrAY
Soepel deksel 1/1 (polyethyleen verkrijgbaar in wit) 12 FG147P00WHt FG147P00WHt
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FG331500OWHT FG331700OWHT FG332400OWHT

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG331500OWHt Max SystemtM-bereidingskar met snijplank Polyethyleen 60,3 x 47,3 x 91,8 cm 1
FG331700OWHt Max SystemtM-rek Polyethyleen 60,3 x 47,3 x 172,4 cm 1
FG332400OWHt Max SystemtM-rek Polyethyleen 67,8 x 73 x 172,4 cm 1
FG3317L1OWHt Optionele rubberen wielen (2 vergrendelbaar, 2 niet-vergrendelbaar) rubber 4

1⁄1

Vol 

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselbereiding

2⁄4 lang
2⁄4 lang
2⁄4 lang
2⁄4 lang

1⁄1

1⁄1
2/1

Rek – dubbele zijlader
Opening: 53,5 cm

Geschikt voor: 18 sleuven

Rek – voorlader
Opening: 33 cm

Geschikt voor: 18 sleuven

Voorbereidingswagen – 
voorlader 

Opening: 33 cm
Geschikt voor: 8 sleuven

1⁄3

1⁄3

1⁄3

1⁄2

1⁄2

1⁄3

1⁄3

1⁄3

1⁄21⁄1

1⁄2
Vol 

max systemtm-rekken en wagens 
Verhoog uw efficiëntie door de ruimte, het transport en de 
opslag te maximaliseren.

■■ Een baanbrekend systeem speciaal afgestemd op de afmetingen van de Gastronorm®-
voedselpannen.

■■ De Rubbermaid Max SystemTM-onderdelen zijn gemaakt van schokbestendige versterkte 
kunststof.

■■ Eenvoudig te reinigen kunststofconstructie, bestand tegen vlekken en corrosie.
■■ Ontworpen met zachte, afgeronde hoeken zodat muren, deuren en andere apparatuur niet 

beschadigd worden.
■■ Ideaal voor gebruik in gekoelde of vriesruimtes.
■■ Dankzij de hittebestendige kunststofconstructie kunnen hete bakpannen (max. 176°C) 

rechtstreeks uit de oven in het rek worden geplaatst.
■■ Het stille gebruik en stijlvolle ontwerp maken het mogelijk om het voedsel rechtstreeks 

van de keuken naar de gastenruimte te brengen voor snelle herbevoorrading zonder 
herhaaldelijk heen en weer te moeten lopen.

■■ Rubberen wielen verkrijgbaar als optie.
■■ Gecertificeerd door NSF voor reinigingsmogelijkheden.
■■ Zwenkwielen van 12,7 cm die geen sporen nalaten: twee vergrendelbaar en twee niet 

vergrendelbaar.
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FG288200CLR FG288500WHT FG9F7500CLR FG9F7600CLR

FG9F7500CLR 

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselbereiding

Hybride maatschep
Houd de voedselveiligheid op peil en de  
voedselkosten binnen de perken.

■■ Hybride schep en maatbeker voor het afmeten van milliliters,  
kopjes of onzen.

■■ Anti-rolontwerp voor opslag of gebruik met voedsel zonder het risico te lopen dat de 
greep in het voedsel rolt en zo kruisbesmetting veroorzaakt.

■■ Permanente maatstrepen in reliëf om vaste en vloeibare stoffen  
te meten.

■■ Nestbaar voor flexibele opslagmogelijkheden.
■■ Duurzaam kristalhelder materiaal is geschikt voor professionele afwasmachines.
■■ FG9G5100CLR en FG9G5200CLR passen in containers voor veilige  

opslag (zie pagina 131).
■■ Voldoet aan NSF- en EU-normen, gecertificeerd door LNE laboratory.
■■ Bevat geen BPA

Maatbeker kan rechtop geplaatst 
worden.

Hoog geplaatste handgreep 
en vlakke bodem verminderen 
risico op kruisbesmetting.

Permanente maatstrepen in 
reliëf zijn in het kristalhelder 
materiaal gegoten.

scheppen
Multifunctionele scheppen die door hun  
ontwerp het gewicht beter verdelen en daardoor  
makkelijker hanteerbaar zijn.

■■ Gemaakt van duurzaam transparant kristalhelder materiaal of wit polyethyleen.
■■ Eenvoudige reiniging door glad oppervlak.
■■ Kan in de afwasmachine.
■■ Duurzame contourschep uit kristalhelder materiaal, geschikt voor 

de nieuwe voorraadcontainers.
■■ Bevat geen BPA

BouncerTM-contourschep (FG9F7500CLR 
& FG9F7600CLR) is ontworpen voor 

het voorraadcontainer-systeem (pagina 
132); het contourontwerp houdt handen 

uit de buurt van voedsel en vermindert 
kruisbesmetting.

ref Beschrijving Materiaal Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9G5100CLr Hybride maatschep - 2 kopjes Kristalhelder materiaal 500 ml  12
FG9G5200CLr Hybride maatschep - 3 kopjes Kristalhelder materiaal 750 ml  12
FG9G5300CLr Hybride maatschep - 4 kopjes Kristalhelder materiaal 1000 ml   12
FG9G5400CLr Hybride maatschep - 8 kopjes Kristalhelder materiaal 2000 ml  6

ref Beschrijving Materiaal Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG288200CLr IJsschep Kristalhelder materiaal 0,2 l  12
FG288500WHt Multifunctionele schep Polyethyleen 1,9 l  6
FG9F7500CLr Contourschep Kristalhelder materiaal 0,9 l  6
FG9F7600CLr Contourschep Kristalhelder materiaal 1,9 l  6
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FG321600CLR FG321700CLR FG321800CLR

R050003 / R039387

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselbereiding

snijplanken
6 snijplanken met kleurcode en opbergrek.

■■ Helpt kruisbesmetting te voorkomen.
■■ Polyethyleen met hoge dichtheid.
■■ Snijvlak is niet-absorberend.
■■ Messen worden niet bot tijdens gebruik.
■■ Heldere, makkelijk te onderscheiden kleurcodering.
■■ Verbetert de voedselveiligheid in het dagelijks gebruik.
■■ Kan in de afwasmachine – vervormt niet.
■■ Opbergrek voor het verticaal of horizontaal opbergen van 

snijplanken voor optimaal gebruik van de ruimte. 
■■ Voldoet aan HACCP-richtlijnen.
■■ Bevat geen BPA

Kleurcodering helpt 
kruisbesmetting te 

voorkomen.

maatbekers
Omgaan met dure ingrediënten.

■■ Transparant en breukbestendig kristalhelder materiaal.
■■ Temperatuurbereik: -40°C tot +100°C.
■■ Bestand tegen ijskoud en kokend water.
■■ Kan in de afwasmachine.
■■ Duurzame permanent aangebrachte maateenheden in 

blauw voor liter en rood voor kwart gallon.
■■ Voldoet aan HACCP-richtlijnen.
■■ Bevat geen BPA

Huidverzorgingssystemen

Het handenwassen stimuleren is een goed idee voor de gezondheid.
Het Rubbermaid-gamma van systemen en producten voor het wassen en ontsmetten 
van handen combineert innovatieve dispensertechnologieën met hoogwaardige 
formules die het verspreiden van bacteriën efficiënt tegengaan.

Raadpleeg het hoofdstuk Huidverzorging van deze catalogus voor meer informatie.

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
r050003 rek uit roestvrij staal roestvrij staal 33 x 22,5 x 27 cm 6
r039387 Snijplank euroformaat Polyethyleen 33 x 45 x 1,2 cm 6
FG9F93 Snijplank Polyethyleen 50.8 x 38.1 x 1.2 cm 6

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG321600CLr Maatbeker Kristalhelder materiaal Ø 12 x 15 cm 0,9 l  6
FG321700CLr Maatbeker Kristalhelder materiaal Ø 15 x 19 cm 1,9 l  6
FG321800CLr Maatbeker Kristalhelder materiaal Ø 18,2 x 25 cm 3,8 l  6
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FG614600WHT

FG425400YEL FGQ96958YL00

VOEDSELOPLOSSINGEN: Voedselbereiding

step-on best
Een Step-On-container van 100 l met deuren aan de voorzijde, die voldoet aan de behoeften 
van de gebruiker: reinigbaarheid, hygiëne, veiligheid, ergonomie en duurzaamheid.

VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT:
■■ Opening aan de voorzijde voor gemakkelijke toegang tot de zak en om  

deze te kunnen legen zonder te moeten tillen; biedt eveneens  
gemakkelijke toegang om te reinigen.

■■ De vergrendeling vooraan vereenvoudigt het openen en sluiten van de deuren.
■■ Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken.

EFFICIËNTE ERGONOMISCHE VORMGEVING:
■■ Robuuste ergonomische handgreep voor uitstekende wendbaarheid.
■■ Deur aan voorzijde.

STIL GEBRUIK:
■■ Stille rubberen wielen die geen sporen nalaten.
■■ Sluit stil dankzij het ingenieuze dempingsmechanisme.
■■ Grote pedaal kan ook langs de zijkant worden gebruikt.

VERBETERDE DUURZAAMHEID:
■■ Gemaakt uit versterkte kunststof en polypropyleen: dit product kan lasten dragen  

zonder te vervormen; een product met een lager gewicht dat toch sterk blijft.
■■ Zakhouder houdt de vuilniszak op zijn plaats.
■■ Gewelfd deksel voorkomt dat er voorwerpen op worden geplaatst.

ZAKHOUDER
■■ Klemt de 

standaardafvalzakken 
vast.

DEUR AAN 
VOORZIjDE

■■ Eenvoudig te legen 
en te reinigen.

rubbermaid Pulsetm

Reinig meer vierkante meter in minder tijd met Rubbermaid
PULSETM. De beste microvezels in de industrie, een geïntegreerd
reservoir en gebruikersbestuurd gebruik van reinigingsmiddel
staan voor efficiënter reinigen en minder loonkosten.

step-on-containers
Ideaal om uw afval handenvrij te kunnen wegwerpen.

■■ Het strak sluitende, overlappende deksel houdt de geurtjes binnen.
■■ Afgeronde hoeken en gladde oppervlakken voor een eenvoudige 

reiniging en desinfectering.
■■ Optionele binnenbak voor FG614600. Containers voorzien van een 

lekvrije basis om vloeistoffen vast te houden (FG624600).
■■ Verkrijgbaar in 3 andere formaten (68 l, 45 l en 30 l). Meer 

informatie vindt u in het onderdeel Afvalbeheer.

over-the-spill®-systeem
Slipbestendige vellen absorberen snel gemorste vloeistoffen.

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FGQ96958YL00 rubbermaid PulsetM enkelzijdig frame (40 cm) Polyethyleen/aluminium 142,2 x 12,4 x 9,5 cm 0,7 l 1
r050669* rubbermaid PulsetM set enkelzijdig frame + 2 vochtige moppen r050650 Polyethyleen /Aluminium/Microvezel 142,2 x 12,4 x 9,5 cm 0,7 l 1

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG615100WHt/FG615100reD Step-On Best Polypropyleen 41 x 54 x 94 cm 100 l 1

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG614600 Step-On-container Polyethyleen 50 x 41 x 82,5 cm 87 l       1
FG624600GrAY Binnenbak voor FG614600 Polypropyleen 45,7 x 31,1 x 72,4 cm 71,9 l 4

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG425100YeL Over-the-Spill®-modulekit Polypropyleen 53,3 x 41,5 x 4,1 cm 25 vellen 6
FG425200YeL Over-the-Spill®-navulling voor FG425100 Polypropyleen 50,8 x 41 cm 25 vellen 12
FG425400YeL Over-the-Spill®-tablet Polypropyleen 40 x 35,6 cm 25 vellen 12

* De set bevat een gele Pulse . Kan worden vervangen door een grijze Pulse op aanvraag.



Rubbermaids uitgebreide oplossingen voor het publieke gedeelte bieden  
u al het nodige voor een goed draaiende catering- of horecazaak.

■■ Vervoer van voedsel: de geïsoleerde ProServe- en Catermax-containers van 
Rubbermaid garanderen een optimaal behoud van de temperatuur.

■■ Gastronorm-pannen en soepele deksels beschermen de inhoud.

■■ De karren van Rubbermaid beschikken nu over een verbeterde vormgeving die past in alle 
omgevingen, met zwenkwielen voor extra wendbaarheid en een grote laadcapaciteit om  
de transporttijd te beperken en rugblessures te verminderen.

■■ Specifiek systeem voor veilig werken met ijs om het risico op kruisbesmetting te 
verminderen en de veiligheid van de medewerkers te verbeteren.

■■ Onze stevige stoelen en babyverschoonmodules beschikken over een ingebouwde 
antibacteriële bescherming waardoor geurtjes en vlekken worden voorkomen,  
en garanderen een minimaal blessurerisico.

Hoe kunt u uw meubilair  
en apparatuur voor het  
publieke gedeelte het  
best opslaan?
In de catering- en horecasector worden het meubilair en de apparatuur voor het publieke gedeelte voortdurend gebruikt en kunnen deze snel 
slijtage vertonen. Om uw klanten een topservice te kunnen aanbieden, hebt u stevige, stijlvolle gebruiksvoorwerpen nodig die uw personeel 
zullen helpen de beste service te bieden en ervoor zullen zorgen dat de klanten altijd van alle comfort kunnen genieten. 

Enkele van de meest voorkomende problemen in het publieke gedeelte zijn:
■■ Onvoldoende geïsoleerde containers voor transport van voedsel kunnen de temperatuurketen negatief beïnvloeden.

■■ Karren voor voedselbereiding en -levering moeten net, stijlvol en toonbaar zijn bij gebruik in het bijzijn van gasten.

■■ Het transporteren van zware lasten kan leiden tot verwondingen.

■■ Karren moeten bijzonder wendbaar zijn in drukke publieke gedeeltes.

■■ IJsbeheer: ziekten die verband houden met ijs, worden veroorzaakt door besmette of ongewassen handen of gebruiksvoorwerpen.

■■ Een maximaal comfort en optimale veiligheid garanderen voor uw kleine gasten met praktische kinderzitjes.

jUISTFOUT

jUISTFOUT

wist u dit?

 ■ Gebruik bij het opdienen gebruiksvoorwerpen met lange stelen 
die uw handen uit de buurt van het voedsel houden.

 ■ Veilig voedsel opdienen
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FG940700BLA
FG940600BLA

FG940888BLA

FG440186BLA

GN 1/1X1

GN 1/1X4 GN 1/1X6

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG940600BLA/FG940600PLAt CaterMaxtM-bovenlader Polyethyleen/ePS 74,9 x 48,3 x 27 cm 21,8 l   1
FG940700BLA/FG940700PLAt CaterMaxtM-bovenlader Polyethyleen/ePS 74,9 x 48,3 x 39,4 cm 52 l   1
FG940800BLA/FG940800PLAt CaterMaxtM-voorlader Polyethyleen/ePS 67,9 x 47,6 x 70,5 cm 89 l   1
FG940888BLA/FG940888PLAt CaterMaxtM-voorlader met wielen Polyethyleen/ePS 67,9 x 47,6 x 85,4 cm 89 l   1
FG440100BLA triple-trolley Polyethyleen 82,6 x 52,1 cm Laadcapaciteit: 180 kg 1
FG9408L10000 Optionele rubberen wielen (2 vergrendelbaar, 2 niet vergrendelbaar) rubber 4

CaterMaxTM: duurzame 
kunststofproducten die makkelijk 

te vergrendelen en te dragen zijn.

Gladde kunststofoppervlakken 
reinigen gemakkelijk; weerstaat 

krassen en deuken.

Speciale afsluiting is beter 
te reinigen en houdt de 

temperatuur van het voedsel op 
peil tijdens transport.

VOEDSELOPLOSSINGEN: Publiek gedeelte

CaterMaxTM FG940800/FG940888
trolley geschikt voor:

6 GN 1/1 pannen, 
12 GN 1/2pannen,
18 GN 1/3 pannen.

(GN met een diepte van 65mm)

CaterMaxTM FG940700
trolley geschikt voor:

4 GN 1/1 pannen, 
8 GN 1/2 pannen,
12 GN 1/3 pannen.

(GN met een diepte van 65mm)

CaterMaxTM FG940600  
trolley geschikt voor:

1 GN 1/1 pan,
2 GN 1/2 pannen, 
3 GN 1/3 pannen.

(GN met een diepte van 100mm)

Meer informatie over item FG4401 vindt u in het onderdeel Materiaaltransport in deze catalogus.

VOEDSELVEILIGHEIDSZONE
De CaterMaxTM geïsoleerde containers behouden de temperatuur beter 
dan concurrerende containers zodat voedsel vers en kwaliteitsvol blijft.

Catermaxtm geïsoleerde containers
Een innovatief systeem waarmee warme en koude bereidingen 
kunnen vervoerd en opgediend worden met de perfecte 
temperatuur.

■■ Speciaal ontworpen dichting houdt de temperatuur op peil zonder gebruik 
van onbetrouwbare rubberen randen die makkelijk verslijten en schadelijke 
bacteriën kunnen bevatten.

■■ 3 handige maten om aan alle vereisten te voldoen.
■■ Frisse en professionele uitstraling in elke cateringsituatie.
■■ Werkt als compleet systeem met Rubbermaid Max SystemTM-rekken 

en -wagens en Gastronorm®-voedselpannen met soepele deksels.
■■ Het product wordt geleverd met geïntegreerde wielen of kan gebruikt 

worden met een trolley voor eenvoudig transport.

Cateringtrolley
CaterMaxTM geïsoleerde containers kunnen eenvoudig worden 
gestapeld voor transport op de trolley.

■■ Antislipplatform met sleuven voorkomt dat de lading gaat schuiven.
■■ Het duurzame platform uit structuurschuim roest, deukt en buigt niet.
■■ 3-positie-greep voor duwen, trekken of toeklappen voor gebruik als dolly.
■■ 4 wielen die geen sporen achterlaten; 2 vergrendelbaar.
■■ Optionele rubberen wielen verkrijgbaar.
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FG9F1500CGRAY

FG9F1600CGRAY

FG9F1200CGRAY

FG9F1300CGRAY

FG9F1400CGRAY

Warmteverlies & behoud 
van koude temperaturen

Gewichts- 
vergelijking

Nr.
Warmteverlies 
in °C/u*

Warmtetoename 
in °C/u* PrOSerVe® 

traditioneel
equivalent † Verschil

FG9F1200 -3,0°C +0,10°C 5,9 kg 11 kg 46%
FG9F1300 -3,3°C +0,20°C 8,3 kg 13 kg 36%
FG9F1400 -3,1°C +0,15°C 10,5 kg 27 kg 61%
FG9F1500 -3,2°C +0,27°C 2,6 kg 12 kg 78%
FG9F1600 -2,8°C +0,33°C 5,3 kg 12,47 kg 72%

* Gemiddelde berekend op basis van een periode van 4 uur      
† Traditionele harde containers

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9F1200CGrAY Kleine voorlader Nylon/Aluminium/ePP 68,6 x 46,4 x 40,6 cm 3 x GN 1/1 65 mm of 2 x GN 1/1 100 mm 1
FG9F1300CGrAY Middelgrote voorlader Nylon/Aluminium/ePP 68,6 x 49,5 x 57,2 cm 5 x GN 1/1 65 mm of 3 x GN 1/1 100 mm 1
FG9F1400CGrAY Grote voorlader Nylon/Aluminium/ePP 68,6 x 54,6 x 73,7 cm 7 x GN 1/1 65 mm of 4 x GN 1/1 100 mm 1
FG9F1500CGrAY Bovenlader halve pan Nylon/Aluminium/ePP 48,3 x 42,6 x 38,1 cm 3 x GN 1/2 65 mm of 2 x GN 1/2 100 mm 1
FG9F1600CGrAY Bovenlader hele pan Nylon/Aluminium/ePP 71,1 x 48,9 x 49,5 cm 5 x GN 1/1 65 mm of 3 x GN 1/1 100 mm 1

VOORLADERS BOVENLADERS

ALUMINIUM GELEIDERS
Biedt ondersteuning voor pannen in 
voorladers, breed genoeg voor elk type 
deksel.

REFLECTERENDE DAMPKERENDE LAAG
Zorgt voor gelijkmatige temperatuursverdeling 
binnen de gehele container, zodat het voedsel 
zijn ideale temperatuur behoudt.

NIET-GEWEVEN POLyESTER ISOLATIELAAG
Meer dan 2 cm dikke isolatielaag, die ook wordt 
gebruikt in hoogwaardige thermische kleding. 
Absorbeert geen vocht of geuren.

ROBUUSTE NyLON BUITENZIjDE
Sterk (840 denier) nylon omsluit en 
beschermt de binnenlagen.

VASTE BINNENISOLATIE
Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) is 
licht en meer dan 300% sterker dan de 
gangbare Styrofoam®-isolatie. EPP schilfert 
niet, is eenvoudig te reinigen en biedt 
uitstekende ondersteuning.

ProserVe® lichte geïsoleerde containers
Vier thermische isolatielagen bieden een lichte optie voor het 
veilig transporteren van voedsel en drank.

■■ Houdt warme gerechten veilig warm en koude gerechten veilig koud gedurende 
vier uur.

■■ PROSERVE®-containers zijn tussen 36% – 72% lichter dan de traditionele harde 
concurrerende producten (zie tabel).

■■ Groot identificatievenster op elke container voor duidelijke identificatie van de 
inhoud en temperatuur.

■■ Het gamma omvat: 3 voorladers (klein, medium, groot), 2 bovenladers (halve 
pan, volledige pan) en 3 accessoires.

VOEDSELOPLOSSINGEN: Publiek gedeelte
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FG9F3500RED FG9F3700REDFG9F3600RED FG9F3800RED FG9F3900RED FG9F4000RED

FG161001111840999 FG16830111

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9F3500reD Pizzabezorgtas (klein) Polyester/nylon 45,7 x 45,7 x 13,3 cm 2 x Ø 40 cm-pizza  6
FG9F3600reD Pizzabezorgtas (middelgroot) Polyester/nylon 45,7 x 43,8 x 19,6 cm 4 x Ø 30 cm- of 3 x Ø 35 cm-pizza  6
FG9F3700reD Pizzabezorgtas (groot) Polyester/nylon 54,6 x 50,1 x 19,6 cm 4 x Ø 40 cm- of 3 x Ø 45 cm-pizza  6
FG9F3800reD Pizzabezorgtas (klein) Polyester/nylon 43,1 x 43,1 x 33 cm 6 pizza's van Ø 30 cm tot Ø 35 cm  4
FG9F3900reD Pizzabezorgtas (groot) Polyester/nylon 50,1 x 50,1 x 33 cm 6 pizza's van Ø 40 cm tot Ø 45 cm  4
FG9F4000reD Voedselbezorgtas Polyester/nylon 38,1 x 30,4 x 30,4 cm 12 x 30 cm lange broodjes  4

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG16830111 Container klein Polyethyleen 27,6 x 42,5 cm 11,4 l  1
FG16850111 Container medium Polyethyleen 31,8 x 47,6 cm 18,9 l  1
FG16100111 Container groot Polyethyleen 39,7 x 59,7 cm 37,8 l  1

geïsoleerde drankcontainer
Houdt drankjes urenlang koel.

■■ Duurzaam en breukbestendig polyethyleen voor een lange levensduur.
■■ Inspringend kraantje.
■■ Handige hendels om te dragen.
■■ Alleen voor koude toepassingen.
■■ Nieuw tapkraantje versterkt de hoek van de drankstraal en creëert een 

consistente vloeistofstroom in de container.
■■ Bevat geen BPA

Professionele bezorgtassen
Speciaal ontworpen voor professionele 
voedselbezorging: voor koude en warme 
toepassingen.

■■ Nylonconstructie voor een jarenlange levensduur. 
■■ 2 cm dikke polyester isolatielaag voor maximale thermische 

prestaties, houdt geen vocht of geurtjes vast. 
■■ Groot transparant labelvenster. 
■■ Nylonmateriaal slijt niet tijdens gebruik.
■■ FG9F3500/FG9F3600/FG9F3700 en FG9F4000 beschikken 

over een afsluitsysteem met klittenband en handvatten.
■■ FG9F3800/FG9F3900 beschikken over robuuste rits, sluiting 

en handvatten. 
■■ Voorzien van ophanglus om te drogen en weg te bergen.
■■ Het Rubbermaid-stoomafvoersysteem verhoogt de 

thermische isolatie van de ProServe®-bezorgtassen  
bij intensief gebruik: de stoom wordt op doelmatigere 
wijze afgevoerd en het resterende vochtgehalte  
drastisch verlaagd.

VOEDSELOPLOSSINGEN: Publiek gedeelte
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2 l-schep met  
handbescherming  

en houder
FG9F5100TBLUE

Transportbox voor ijs 
met haakadapter
FG9F5400TBLUE

systeem voor veilig werken met ijs

transportbox voor ijs met haakadapter

■■ Haakadapter (octrooi aangevraagd) kan worden vastgemaakt aan 
ijsmachine voor eenvoudig overscheppen en minder rugbelasting.

■■ Speciale blauwe kleur voor ijs.
■■ Hoge greep in basis vermindert kans op kruisbesmetting.
■■ Verkrijgbaar met of zonder haakadapter.
■■ Niet nestbaar; past in de meeste commerciële afwasmachines.
■■ Bevat geen BPA 

CAPACITEIT 20,8 L

2 l-schep met  
handbescherming en houder

■■ IJsruimte onder greep beschermt het ijs.
■■ Verstevigde scheprand.
■■ Kan in de afwasmachine.
■■ Bevat geen BPA 

15% GROTERE CAPACITEIT DAN STANDAARDSCHEP!

De FDA raadt open houders aan 
zodat scheppen sneller drogen 
en minder onderhevig zijn aan 
schimmel- en bacterieontwikkeling.

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9F5100tBLue Schep met handbescherming en houder Kristalhelder materiaal 30,7 x 19 x 20,3 cm 2L 1
FG9F43000000 Schephouder roestvrij staal 29,5 x 19 x 13,8 cm / 6
FG9F5400tBLue transportbox voor ijs met haakadapter Kristalhelder materiaal 30,9 x 33,7 x 45,3 cm 20,8 l 1
FG9F56000000 Haakadapter voor ijs-transportbox roestvrij staal 25,0 x 30,0 x 4,0 cm / 6
FG9F7300BLA Deksel voor ijs-transportbox Polyethyleen 30,5 x 28,6 x 5,1 cm / 4

VOEDSELOPLOSSINGEN:  Publiek gedeelte
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FG333500CLR

FG333400CLR

FG3062PRPERI

bouncer®-schenkkan
Ontworpen voor veiligheid; lagere 
vervangingskosten.

■■ Duurzaam en doorzichtig kristalhelder materiaal, breekt en 
splintert niet.  

■■ Kan in de afwasmachine.
■■ Antidruppeltuit.
■■ Water blijft niet in de bodem staan bij omgedraaide plaatsing 

in de vaatwasmachine.
■■ Lichter en goedkoper dan glas.
■■ Bevat geen BPA

bouncer®-schenkkan 2

■■ Nieuwe vormgeving voor gebruik in het publieke gedeelte.
■■ Blijft glashelder bij gebruik.
■■ Sterk kristalhelder materiaal  – bestand tegen breken en 

splinteren voor veiligheid in iedere omgeving.
■■ Kan in de afwasmachine. 
■■ Antidruppeltuit – nooit meer morsen.
■■ Water blijft niet in de bodem staan bij omgekeerd gebruik in 

de afwasmachine.
■■ Bevat geen BPA

economy-schenkkan

■■ Duurzame constructie uit polyethyleen.
■■ Brede open bovenzijde voor eenvoudige reiniging.
■■ Kan in de afwasmachine.
■■ Ook voor gebruik in publiek gedeelte.
■■ Bevat geen BPA

ref Beschrijving Materiaal Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG333500CLr Bouncer®-schenkkan Kristalhelder materiaal 1,4 l 6
FG333600CLr Bouncer®-schenkkan Kristalhelder materiaal 0,9 l 6
FG333700CLr Bouncer®-schenkkan Kristalhelder materiaal 1,6 l 6
FG333800CLr Bouncer®-schenkkan Kristalhelder materiaal 1,8 l 6
FG333900CLr Bouncer®-schenkkan Kristalhelder materiaal 2,1 l 6
FG333100CLr Bouncer®-schenkkan 2 Kristalhelder materiaal 1,4 l 6
FG333400CLr Bouncer®-schenkkan 2 Kristalhelder materiaal 1,8 l 6
FG3062PrPerI economy-schenkkan met deksel Polyethyleen 2,1 l 6

VOEDSELOPLOSSINGEN:  Publiek gedeelte
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FG289000BLA

FG289100BLA

FG335100GRAY

FG334900GRAY

VOEDSELOPLOSSINGEN: Publiek gedeelte

kruidendispenser
Praktische en hygiënische oplossing voor het 
opbergen van onder meer kruiden in bars of 
de keuken.

■■ Transparant deksel van kristalhelder materiaalt.
■■ Stevige bodem voorkomt lekken.
■■ Handig vingerlipje om het deksel te openen.
■■ Kan in de afwasmachine.
■■ Bevat geen BPA

afruimbakken
Duurzaam gebouwde  
afruimbakken.

■■ Een economische manier om zware ladingen op te slaan.
■■ Met versterkte handgrepen, bodem en ribben voor een 

lange levensduur.
■■ Eenvoudig schoon te maken door afgeronde hoeken.
■■ Kan in de afwasmachine.
■■ Deksel voor afruimbak FG334900.

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG334900GrAY Afruimbak Polyethyleen 50,8 x 38,1 x 12,7 cm 17,5 l  12
FG335100GrAY Afruimbak Polyethyleen 54,6 x 43,5 x 17,8 cm 28,9 l  6
FG364800GrAY Deksel voor afruimbak 3349 Polyethyleen 55,9 x 41,9 x 1,9 cm  12

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG289000BLA Kruidendispenser met 6 vakken Polypropyleen (dispenser) Kristalhelder materiaal (deksel) 16 x 50 x 9,5 cm 1
FG289100BLA Kruidendispenser met 3 vakken Polypropyleen (dispenser) Kristalhelder materiaal (deksel) 16 x 50 x 9,5 cm 1
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FG409600BLAFG409300OWHT1814567 FG409400GRAY1814566

FG9T6800BLA FG9T6800PLAT 

VOEDSELOPLOSSINGEN: Publiek gedeelte

stijlvolle servicewagen

Deze stijlvolle servicewagen is een elegante en veelzijdige oplossing 
voor taken in het publieke en het keukengedeelte. Deze kar beschikt over 
20% meer capaciteit op de bovenste schap, is gemaakt uit een duurzaam, 
recycleerbaar polyethyleen en is eenvoudig te reinigen – goed voor een 
jarenlang perfect voorkomen..

ERGONOMISCHE RONDE GREPEN
■■ Voor extra comfort en wendbaarheid. 

AFGERONDE EINDPANELEN
■■ Verbergen de inhoud van de kar.

VOLLE AFGERONDE STOOTRAND
■■ Beschermt muren en meubilair. 

accessoires

Aantrekkelijke vormgeving voor gebruik in het publieke gedeelte.
VERHOOGDE CAPACITEIT

Twee standaard afruimbakken passen op de bovenste schap.

X-tratm-materiaalwagens
Duurzame en stijlvolle wagens voor opslag en transport in 
het publieke en keukengedeelte.

■■ Metalen stijlen en gegoten schappen ontworpen met het oog op  
duurzaamheid en voorkomen.

■■ Zwenkwielen van 10,2 cm die geen sporen achterlaten.
■■ Brede schappen voor het plaatsen van allerhande materiaal en 

voorraden; kan tot 135 kg dragen.
■■ Verkrijgbaar met vergrendelbare deuren en zijpanelen.
■■ Als accessoires onder meer afval- en materiaalbakken  

(zie pagina 174 voor meer informatie). 

Stijlvolle materiaalwagen met metalen stijlen en grote 
wielen van 10,2 cm met een laadcapaciteit van 135 kg.

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9t6800BLA / FG9t6800PLAt Stijlvolle servicewagen Polypropyleen 97 x 51 x 99 cm 135 kg   1

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG335388 Afvalbak Polypropyleen 30,5 x 43,2 x 55,9 cm 30,3 l 2
FG335488 Materiaalbak Polypropyleen 30,8 x 43,2 x 26,7 cm 15,1 l 2
FG334900 Afruimbak Polyethyleen 50,8 x 38,1 x 12,7 cm 17,5L   12

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
1814568        X-tratM-materiaalwagen open Polypropyleen 103,2 x 50,8 x 96 cm totale capaciteit: 135 kg of 45 kg per schap  1
1814566 / 1814567 X-tratM-materiaalwagen open Polypropyleen 103,2 x 50,8 x 96 cm totale capaciteit: 135 kg of 45 kg per schap  1
FG409300 X-tratM-materiaalwagen 3 zijden gesloten Polypropyleen 103,2 x 50,8 x 96 cm totale capaciteit: 135 kg of 45 kg per schap  1
FG409400GrAY X-tratM-materiaalwagen met lade en kast Polypropyleen 103,2 x 50,8 x 96 cm totale capaciteit: 135 kg of 45 kg per schap 1
FG409600 X-tratM-materiaalwagen 4 schappen Polypropyleen 103,2 x 50,8 x 129,5 cm totale capaciteit: 135 kg  1
r050281 Set van twee zwenkwielen met remmen rubber 10,2 cm 1
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*R050836

*R050835 *R050837 *1865517

sturdy Chairtm-kinderstoelen 
met microban® antibacteriële 
bescherming
Sturdy ChairTM-kinderstoelen maken van veiligheid en 
netheid voor de jonge gasten een prioriteit.

■■ Modern ontwerp met Microban®-technologie is eenvoudiger te 
reinigen dan hout.

■■ Microban® biedt een volledige bescherming tegen de groei van 
bacteriën die geurtjes en vlekken kunnen veroorzaken.

■■ Voldoen aan de TUV- en Europese veiligheidsnormen.
■■ Stapelbaar ontwerp voor eenvoudige opslag.
■■ Past zonder blad onder standaardtafel.
■■ Driepuntsgordel kan geopend worden met één hand.

■■ Microban® antibacteriële bescherming voorkomt vlekken en geurtjes 
die bacteriën veroorzaken.

■■ De Microban®-bescherming wordt ingebouwd in de stoel tijdens het 
productieproces en vergaat niet naarmate de stoel ouder wordt.

■■ Sturdy ChairTM ziet er langer nieuw uit met ingebouwde Microban® 
antibacteriële bescherming.

■■ Bacteriegroei

■■ Kunststofmonster zonder 
bescherming.

■■ Kunststofmonster met Microban®-
bescherming.

Deze informatie is gebaseerd op standaard laboratoriumtests en wordt aangereikt 
voor vergelijkende doeleinden om de antibacteriële werking aan te tonen voor 
niet-openbare gezondheidstoepassingen. De Microban-technologie is niet ontworpen 
om gebruikers te beschermen tegen micro-organismen die ziekten verwekken. De 
Microban-bescherming voorkomt de groei van micro-organismen die vlekken, geurtjes 
en achteruitgang van het product veroorzaken. De antibacteriële werking is beperkt tot 
het productoppervlak.

Verklaring betreffende antibacteriële werking

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
* Sturdy Chair incl. voetsteun Polypropyleen 59,7 x 59,7 x 75,6 cm    1
FG781588 Blad voor Sturdy Chair Polypropyleen 29,2 x 47 x 8,3 cm    1
r039153 Voetjes voor (set van 4 voetjes) ter vervanging Polypropyleen 9,5 x 15,1 x 8,4 cm 1

VOEDSELOPLOSSINGEN: Publiek gedeelte

Voetsteun in versterkte kunststof voor verhoogde stevigheid.
Stoelen en bladen zijn verkrijgbaar in platina, donkergroen, rood en zwart.

Inclusief sticker voor gegarandeerde 
veiligheid: als deze wordt opgehangen 

bij de ingang van een restaurant, wordt 
aangegeven dat de veiligheid van de 
kleine gasten een belangrijk punt is.

■■ Handige greep voor veilig 
verplaatsen met één hand in 
de eetkamer.

■■ T-stuk zonder naden 
en veiligheidsharnas 
houden het kind stevig 
op zijn plaats.

■■ Duurzame gegoten 
onderdelen zijn gemakkelijk 
te reinigen.

Gecertificeerd door ASTM F404-04 en TUV
Standaard veiligheidsnormen voor hoge stoelen die ervoor zorgen 
dat het ontwerp en de werking van de Sturdy ChairTM-kinderstoel 
beantwoorden aan de veiligheidsnormen ter voorkoming van 
letsels bij kinderen onder normale gebruiksomstandigheden.

FG781588 Sturdy Chair™-bladen zijn 
verkrijgbaar in platina, donkergroen, 
rood en zwart.

 NIEUW!
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FG781988LPLAT  FG781888LPLAT 

opvouwbare babybedjes

■■ Snel en gemakkelijk plaatsen en opvouwen.
■■ Vier zijkanten met een net voor betere ventilatie en zichtbaarheid van de baby.
■■ Lichtgewicht.
■■ Met spons te reinigen luxematras.
■■ 7 poten voor perfecte stabiliteit.
■■ Neemt opgevouwen weinig plaats in, om efficiënt weg te bergen 

(ruimtebesparing).
■■ Afgeronde plastic hoeken voor veiligheid.
■■ Inclusief draagtas.
■■ Voor gebruik van de geboorte tot ongeveer 3 jaar (15 kg).

Het Rubbermaid-assortiment omvat enkele GRACO-babybedjes. Neem contact op met 
uw lokale verkoopsverantwoordelijke voor meer informatie of bel naar het nummer van 
de klantendienst dat u vindt op de achterzijde van deze catalogus.

ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG781888LPLAt Horizontale babyverschoonmodule Polypropyleen Geopend: 86,2 x 55,7 x 48,3 cm/gesloten: 86,2 x 12 x 55,7 cm 1
FG781988LPLAt Verticale babyverschoonmodule Polypropyleen Geopend: 59,5 x 87,8 x 48,3 cm/gesloten: 59,5 x 12 x 97,8 cm 1
FG781788WHt Beschermdoekjes Papier Geopend: 43,2 x 31,8 cm 1/320

VOEDSELOPLOSSINGEN: Publiek gedeelte

■■ GEMAKKELIjK BEREIKBARE HAKEN
Haken aan beide zijden voor gemakkelijke toegang 
tot luiertas terwijl kind beveiligd is.

EENVOUDIGE BEDIENING MET EEN HAND
Veiliger openen en sluiten met één hand terwijl uw andere hand vrij blijft.

■■ BESCHERMDOEKjES MET VOCHTBARRIèRE
Makkelijk op te vullen dispenser bevat tot 
40 beschermdoekjes.

■■ GEÏNTEGREERDE SCHAP
Geïntegreerde schap voor babypoeder, mobiele 
telefoon of andere kleine voorwerpen.

babyverschoonmodules
Opvouwbaar, voldoet aan alle wereldwijde 
veiligheidsnormen.

■■ Twee modellen: verticaal of horizontaal.
■■ Breed, diep bed met instelbare veiligheidsriem.
■■ Opvouwbaar ontwerp biedt optimaal gebruik van de ruimte.
■■ Gemakkelijk bereikbare aluminium haken aan beide kanten zodat 

luiertas binnen handbereik is.   
■■ Geïntegreerde schap voor babypoeder en andere kleine voorwerpen.
■■ Eenvoudige bediening met één hand voor eenvoudig openen en 

sluiten terwijl uw andere hand vrij blijft.
■■ Antibacteriële bescherming voorkomt groei van bacteriën waardoor 

luchtjes en vlekken worden voorkomen.
■■ Veilig en ergonomisch ontwerp voldoet aan alle geldende ASTM- of 

EN 12221-1-normen.
■■ Dispenser met beschermdoekjes (40 doekjes per dispenser).
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