SPECIALIST IN GROOTKEUKEN-LOGISTIEK

AFRUIMWAGENS VAN ALUMINIUM / TAWALU

TAWALU van HUPFER ...
®

...afruimwagens voor een plaatsbesparende afzet en probleemloos retourtransport!

TAWALU-2/26 GN
voor maximaal 2 x 13 = 26
GN dienbladen.

Tegen meerprijs is een
ergonomische aluminium
duwbeugel leverbaar.
TAWALU-1/13 GN voor maximaal 13 GN dienbladen, hier voorzien van een voor alle modellen
als accessoire tegen meerprijs leverbare verticale doorschuifblokkering van roestvrijstaal 18/10.

De HUPFER® afruimwagens spelen een zeer nuttige rol in de
organisatie rond het retourneren van gebruikte serviesdelen op
dienbladen in menige keuken. De serie TAWALU is daarvoor
specifiek ontworpen en vervaardigd van aluminium en voorzien
van decoratieve kunststof zijwanden. Een paar plaatsen waar
deze wagens worden ingezet zijn: bedrijfsrestaurants, mensa’s,
wegrestaurants.

Het omvangrijke programma omvat meer dan 120 modellen en
biedt altijd een optimale oplossing voor uw specifieke vragen
en wensen. Ze zijn er voor alle soorten standaard dienbladen,
maar heeft u een afwijkende maat dan kan de wagen voor
u worden aangepast.

Modern ontwerp...

...eenvoudig gebruik door uw gasten en plezierig werken voor uw medewerkers!

TAWALU-2/26 GN, uitgerust met een als accessoire verkrijgbare GN 1/1 bak met rooster. Uitermate geschikt voor het plaatsen van flessen of glazen.

Zoals bij alle produkten van HUPFER® werd ook bij het ontwerp
van de serie TAWALU gelet op voor u belangrijke thema’s als
o.a. ergonomie en hygiëne, wat impliceert dat de wagens
eenvoudig te manoeuvreren en gemakkelijk schoon te maken
moeten zijn. De robuuste basisconstructie is van licht,
geëloxeerd aluminium. De speciale profielen zorgen voor een
hoge belastbaarheid.

Door het moderne en elegante design zijn de wagens
zonder meer in het zicht te plaatsen. De kleur van de zijwanden
kan worden aangepast aan de wensen van u of uw
binnenhuisarchitect, zodat een harmonieus geheel ontstaat.

De volledig gesloten modellen...

...mooi en uiterst functioneel!

TAWALU-2/36 GN met acrylglasdeuren,
geheel gesloten, capaciteit maximaal
2 x 9 x 2 = 36 GN-dienbladen.

De deuren kunnen 270° worden
geopend.

Wilt u in verband met een optimale hygiëne volledig gesloten
wagens, dan bent u bij HUPFER® ook aan het goede adres.
Deze modellen zijn voorzien van deuren van acrylglas, die
270° kunnen openen. De scharnieren worden goed
beschermd door de standaard gemonteerde draaibare
stootrollen, die bovendien beschadigingen aan wanden en
deuren voorkomen.

TAWALU-1/10 EN met acrylglasdeur, geheel gesloten. Voorzien van
speciale zijwanden van geperforeerd aluminium, tegen meerprijs.
Capaciteit maximaal 10 dienbladen.

Op speciaal verzoek kunnen de standaard kunststof zijwanden
worden vervangen door panelen van geperforeerde aluminium
plaat, hetgeen de wagens een bijzonder moderne en exclusieve
uitstraling bezorgt.

Gemakkelijk schoon te maken...

...voor maximale hygiëne!

Optimaal te reinigen door perfect passende
zijwanden.

Naadloze aluminium profielen vereenvoudigen de
dagelijkse reiniging en garanderen zo dat u voldoet
aan de hoge eisen die aan de hygiëne in grootkeukens
worden gesteld.

Alle HUPFER® TAWALU modellen zijn voorzien van dienbladgeleiders
van roestvrijstaaldraad, voor eenvoudige schoonmaak en lange
levensduur. De zeer goed aansluitende overgang tussen de geleiders
en het frame zorgt voor maximale hygiëne. De geleiders zijn dusdanig
gevormd, dat ze tevens als doorschuifbeveiliging dienst doen.
Standaard tussenafstanden in de hoogte zijn naar keuze 75, 100,
125, 150 of 175 mm.

De stabiele basisconstructie bestaat uit speciaal voor HUPFER®
ontworpen geëloxeerd aluminium profielen, waartussen de
kunststof zijwanden zijn geklemd. Hierdoor kunt u met een
minimum aan schoonmaaktijd toch optimaal voldoen aan de
strenge hygiënevoorschriften in de grootkeuken.

Optimaal te manoeuvreren...

...zelf als de HUPFER® afruimwagens zwaar beladen zijn!

Standaard wielen hebben
verzinkt/verchroomde vorken
met een kunststof wiel Ø 125 mm
met glijlager.

Tegen meerprijs: volledig kunststof
wielen Ø 125 mm met
draadvangkappen en kogellager;
modern design!

De ergonomische HUPFER® afruimwagens serie TAWALU zijn optimaal te manoeuvreren, zelf als ze zwaar beladen zijn.

De HUPFER® TAWALU afruimwagens kunnen door diverse
speciale aanpassingen of accessoires in hoge mate worden
aangepast aan uw wensen, zodat het dagelijks gebruik zo
prettig mogelijk wordt.

Tegen meerprijs: verzinkt/
verchroomde vorken met een
kogelgelagerd speciaal wiel
Ø 125 mm met "no more flat"
band, geluiddempend en uitermate
geschikt voor oneffen vloeren en
buitentransport.

Tegen meerprijs zijn onder meer leverbaar: duwbeugel(s),
doorschuifbeveiliging aan de achterzijde of een korf of bak
met flessenrooster geschikt voor plaatsing op de wagen.
Wij zijn de specialisten voor grootkeuken-logistiek.
Met ons heeft u grip op uw procesketen!

Uitgekiende accessoires...

...maken het werken met de HUPFER® wagens uiterst plezierig!

Als accessoire is een flessenrooster van
roestvrijstaaldraad leverbaar. In combinatie met
een 1/1 GN-bak kunnen zo maximaal 15 flesjes
worden geplaatst en veilig vervoerd.

Als u ook het dak van de wagen nuttig wilt
gebruiken is dit leverbaar in een roestvrijstalen
uitvoering met vierzijdige galerij.

De TAWALU modellen zijn standaard voorzien van draaibare
stootrollen. Deze zorgen er niet alleen voor dat de wagens en
uw inventaris niet beschadigd worden, maar verhinderen
tegelijkertijd dat er strepen op wanden of deuren ontstaan.
Bovendien zorgen ze voor de bescherming van de deurscharnieren
van gesloten wagens. Standaard voorzien van 4 zwenkwielen,
waarvan 2 met rem, in verzinkt/verchroomde vorken met een
kunststof wiel Ø 125 mm met glijlager.

Ter voorkoming van breuk bij het
transport is een verticale
doorschuifblokkering leverbaar.

Voor plaatsing bovenop de wagen kan
ook een servieskorf met kunststof coating
worden geleverd.

De voordelen in één oogopslag
· Meer dan 120 modellen voor capaciteiten van
6 - 72 dienbladen per wagen.
· Hoogte naar keuze 1450 of 1650 mm.
· Geschikt voor alle maten en vormen dienbladen.
· Stabiele maar toch lichte constructie voor lange
levensduur.
· Optimale hygiëne door speciale aluminium profielen met
goed passende zijwanden.

· Ronde roestvrijstalen dienbladgeleiders, die tevens als
doorschuifbeveiliging dienst doen.
· Draaibare stootrollen ter voorkoming van beschadigingen.
· Gesloten modellen met 270° openende deuren.
· Goed beschermde deurscharnieren.
· Omvangrijk programma aan accessoires tegen meerprijs.
· Door verschillende kleuren zijpanelen overal optimaal
inpasbaar.

De TAWALU afruimwagens...

...voor elke dienbladmaat en passend in elke omgeving!

HUPFER® aluminium TAWALU afruimwagens zijn leverbaar voor alle soorten en maten dienbladen.
TAWALU standaardkleuren.
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