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Nieuw

Geschikt voor 4 pizzadozen van 35x35 cm. Stevige sluiting, makkelijk 
verstelbaar. Gemaakt van stevig en makkelijk te reinigen materiaal. Met 
vak aan de bovenzijde voor rekeningen.

Lichtgewicht rugtas met grote, verstelbare, gewatteerde 
schouderbanden en gewatteerd ruggedeelte voor 
comfort. Voorzien van verstelbare tailleband voor extra 
stabiliteit. Waterdicht dankzij het gebruik van duurzaam 
600D polyester. 

Groot compartiment bevat met klittenband verstelbare 
plank. Bied ruimte tot aan 10 pizzadozen. Compartiment 
heeft twee isolatielagen, PE-schuim en aluminiumfolie. 
Een zijde van de rugtas kan worden geopend met een 
ritssluiting voor gemakkelijke toegang. 

Met grote gewatteerde handgrepen aan de bovenkant 
en een transparante kaarthouder aan de achterkant. 
Reflecterende strip aan de buitenkant voor 
extra veiligheid.

PIZZA TRANSPORT TAS 35 CM

PIZZA & VOEDSEL BEZORGRUGTAS GEÏSOLEERD

Geschikt voor 4 pizzadozen van 45x45 cm. Stevige sluiting, makkelijk 
verstelbaar. Gemaakt van stevig en makkelijk te reinigen materiaal. Met 
vak aan de bovenzijde voor rekeningen.

PIZZA TRANSPORT TAS 45 CM

INFRAROOD THERMOMETER
Laser richter voor accuraat meten. Meetbereik: -32°C tot 400°C. 
Schaalverdeling 0,1°C, nauwkeurigheid ±1,5°C/±1,5%. Afstand spot ratio 
12:1 “Lock” modus voor doorlopende temperatuurmeting. Schakelt 
automatisch uit. Batterij inbegrepen.

INFRAROOD THERMOMETER MET SONDE
Temperatuur wordt gemeten door middel van infrarood of de inklapbare 
sonde. HACCP controlelampje om in 1 oogopslag wel/niet voedselveilige 
temperaturen te herkennen. Met 96 mm lange inklapbare sonde van 
roestvast staal. Meetbereik -60°C to 350°C. Gradatie 0,2˚C. Batterijen 
2xAAA (niet inbegrepen).

Nieuw

code mm €

2015.079 350x350x(H)190 19,95

code mm €

2015.223 410x410x(H)490 62,50

code mm €

2015.078 450x450x(H)210 27,50

code bereik mm €

2015.479 -32/400°C 37x70x(H)150 49,50
code bereik mm €

2015.411 -60/350°C 39x53x(H)158 89,50



THERMOBOX PROFI LINE
Perfect voor het transporteren van warme of koude producten. De 
speciale versmolten gladde binnenzijde zorgt voor extra stevigheid, 
vergemakkelijkt het reinigen en verlengt de levensduur aanzienlijk.  
De box is geschikt voor containers tot Gastronorm 1/1 formaat. De 
vormgeschuimde polypropyleen (EPP) bakken hebben een dichte 
structuur met een hoge isolatiewaarde, 50% hoger dan andere Hendi 
thermoboxen. Temperatuurbestendig van -20°C tot +110°C. Praktische 
handgrepen verhogen het draagcomfort. De boxen zijn met of zonder 
deksel stapelbaar.

Perfect voor het transport van warme of koude producten. De 
vormgeschuimde polypropyleen (EPP) bakken hebben een dichte 
structuur met een hoge isolatiewaarde. Temperatuurbestendig van 
-20°C tot +110°C. Met verzonken handgrepen in zijkant.

THERMOBOX KITCHEN LINE

THERMO CATERING BOX
Ultra-lichtgewicht, duurzame container met hermetisch sluitbare 
opening. Geschikt voor Gastronorm 1/1 containers. Voorzien van 8 
groeven met 61 mm tussenruimte om GN containers in te schuiven. 
De hoge stapelranden met vergrendelend profiel garanderen stabiel 
stapelen zonder verschuiving.

THERMO CATERING BOX
Ultra-lichtgewicht, duurzame container met hermetisch sluitbare 
opening. Verwijderbare deur - zelfs terwijl de boxen gestapeld zijn. 
Voorzien van 5 groeven met 65 mm tussenruimte om containers in te 
schuiven, geschikt voor GN1/1 containers. De hoge stapelranden met 
vergrendelend profiel garanderen stabiel stapelen zonder verschuiving. 

code liters mm int. mm €

2115.661 39 538x338x(H)217 674x400x(H)287 63,95

code liters mm int. mm €

2115.653 21 350x350x(H)175 410x410x(H)240 31,95
2115.501 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285 29,95
2115.655 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 34,95
2115.657 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260 49,50
2115.659 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360 59,50

code liters mm int. mm €

2115.663 100 550x335x(H)545 635x465x(H)660 189,00
code liters mm int. mm €

2115.665 66 535x310x(H)400 600x400x(H)490 109,50



KOEL OPZETSTUK EPP GN 1/1
Plaats dit opzetstuk bovenop uw Thermobox Kitchen Line GN 1/1 om de 
inhoud extra lang koel te houden. Wordt geleverd zonder koelelement. 
Past op 2115.501 en 2115.655.

KOELELEMENT
Bedoeld voor gebruik in koelboxen, houdt de temperatuur tussen 
0 tot 4°C voor 3 tot 4 uur dankzij de eutectische plaat. Op gebruik 
voorbereiden door bij -18°C in te vriezen voor 24 uur of tot de vulling 
helemaal bevroren is. 

WARMHOUD ELEMENT
Kan tot 90°C worden verwarmd. Om het element te verwarmen, plaats 
het in een roestvast stalen container en plaats het in een heteluchtoven, 
max. 90°C voor max. 40 minuten.

THERMO CATERING CONTAINER 2X GN 1/1 200
Dubbelwandig geïsoleerd polyethyleen LDPE - stevig en hard 
polyethyleen. Geschikt voor zowel warmhouden als koelhouden. Met 
2 stevige handgrepen. In de behuizing geïntegreerde liggers. Interne 
afmetingen: 335x533x(H)590 mm. Geschikt voor Gastronorm 1/1 pannen.

THERMO CATERING CONTAINER GN 1/1, BOVENLADER
Gemaakt van HDPE polyethyleen. Dubbelwandig met 
polyurethaanschuim isolatiemateriaal voor geweldige isolatiewaarde en 
langdurig gelijk blijvende voedseltemperatuur. Deksel strak afsluitbaar 
met 4 stevige nylon sluitingen.

Bedoeld voor gebruik in koelboxen, houdt de temperatuur tussen -12 
tot -10°C voor 3 tot 4 uur dankzij de eutectische plaat. Op gebruik 
voorbereiden door bij -18°C in te vriezen voor 24 uur of tot de vulling 
helemaal bevroren is. 

VRIESELEMENT

Nieuw Nieuw

Nieuw

code mm €

2115.637 600x400x(H)85 26,50
code GN mm €

2115.667 GN 1/2 320x265x(H)30 13,95
2115.393 GN 1/1 530x325x(H)30 21,95

code GN mm €

2115.673 GN 1/2 320x265x(H)30 19,95
2115.675 GN 1/1 530x325x(H)30 35,95

code mm int. mm €

2115.681 530x325x(H)150 630x460x(H)260 169,50
2115.867 530x325x(H)200 630x460x(H)305 185,50

code GN mm €

2115.669 GN 1/2 320x265x(H)30 14,95
2115.671 GN 1/1 530x325x(H)30 24,95

code mm int. mm €

2115.677 335x533x(H)590 477x680x(H)620 259,50
2115.679 Trolley 530x710x(H)230 117,50

EMMELOORD 

Platinaweg 21 
8304 BL Emmeloord 
Tel: (0527) 635 635 
info@hakpro.nl 

AMSTERDAM GRONINGEN ROTTERDAM 

De Flinesstraat 20 Ver 1. Bremenweg 10c Schuttevaerweg 1 3 
3044 BA Rotterdam 
Tel: (010) 750 27 50 

1 114 AL Duivendrecht 9723 JV Groningen 
Tel: (020) 665 64 28 Tel: (050) 318 16 00 
amsterdam@hakpro.nl groningen@hakpro.nl rotterdam@hakpro.nl 

VENLO 

Venrayseweg 44 
5928 NZVenlo 
Tel: (077) 387 42 42 
venlo@hakpro.nl 

VLISSINGEN 

Bedrijfsweg 9 
4387 PD Vlissingen 
Tel: (0118) 493 222 
vlissingen@hakpro.nl 

www.hakpro.nl 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 08.00 - 17.00 uur, vrijdag: 07 .30 - 16.30 uur 

Oit is een uitgave van Hakvoon Professional BV. Alle prij.."1en worden afgerekend in euro's en zijn exdusiefSTW en wettelijke V!!rwijderingsbijdragim. 
Levering; franco aan huis vanaf7SO,-. Wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving en zet- of drukfouten voo1behouden. 




