
Buffetwagens voor koude maal-
tijden en snacks op het gebied  
van gezondheidszorg en catering

Uw specialist voor maaltijdverdeelsystemen
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temp-rite International is uw betrouwbare partner voor innovatieve en duurzame oplossingen in de maaltijdlogistiek en  
regeneratie. Om de arbeidsprocessen in centrale keukens en de verdeling en uitserveren van eten en drinken te optimaliseren, 
bieden wij u alles in één: gekwalificeerd advies, optimalisering van de processen en een uitgebreid productassortiment ten 
behoeve van uw voedingsconcept.

Altijd het juiste recept
Oplossingen voor maaltijdverdeelsystemen  
door één van de Europese marktleiders

temp-rite is tweevoudig ISO-gecertificeerd!

Kwaliteitsmanagement: ziekenhuizen, verzor-
gingshuizen en vergelijkbare instellingen hechten 
zeer grote waarde aan de kwaliteit van de diensten  
en producten van hun leveranciers. temp-rite  

voldoet aan deze kwaliteitseisen volgens DIN EN ISO 9001:2008.

Milieubewustzijn: temp-rite International Holding BV handelt naar de  
principes van de DIN en ISO certificering 14001:2009, waarvoor het hoofdkan-
toor temp-rite International GmbH is gecertificeerd. Dit houdt in, dat wij 
milieu bescherming serieus nemen en dat er naar aanvaardbare en duurzame  
harmonie wordt gestreefd tussen ecologie en economie.



COMFORTABELFUNCTIONEEL

ERGONOMISCH FLEXIBEL

HYGIËNISCH ECONOMISCH

Serve-Rite van temp-rite

Moderne catering
De Serve-Rite buffetwagen is ons ant-
woord op de wensen en behoeftes van 
onze klanten. De serie werd volgens de 
nieuwste inzichten met betrekking tot 
gebruik, ergonomie en milieu ont-
wikkeld.

Gastvrijheid is een belangrijke imago-
maker. Het persoonlijke contact tussen 
gast en servicepersoneel bepaalt de in-
dividuele waardering.

De Serve-Rite is een mobiele alleskunner 
en optisch een echte blikvanger. Overal 
stekkerloos en flexibel inzetbaar, krachtig, 
eenvoudig te bedienen en te hanteren en 
in diverse kleuren en prints leverbaar. 

Een aluminiumconstructie met een mo-
dulaire opbouw (ladekolommen, etagère, 
alsook diverse accessoires) waarborgen 
een individuele aanpassing aan alle be-
hoeftes - of dat nu in het hotelwezen, de 
school, de zorginstelling of het zieken-
huis is. 

Passende producten bij het Serve-Rite systeem

• Uitstekende prestaties
• Stekkerloze koeling en elektrische 

rijondersteuning (optioneel)
• LED-verlichting op het werkopper-

vlak (optioneel)

• Gemakkelijk te reinigen
• Voldoet aan HACCP-richtlijnen
• Afscherming van gerechten dankzij 

de etagère-kap

• Minimale lichamelijke inspanning
• Eenvoudig manoeuvreer- en  

verrijdbaar
• Ergonomische werkplek

Individueel aan te passen door de 
meest verschillende configuratie-
mogelijkheden

• Duurzame investering 
• Geringe beheerkosten
• Lage onderhoudskosten
• Laag energieverbruik

• Etagère voor aantrekkelijke  
presentatie

• Groot werkoppervlak voor het  
samenstellen van componenten

• Modulaire ladekolommen  
voor optimale indeling



Ruim werkoppervlak met geïnte-
greerde uitsparingen voor bestek-
houders en afval

= veel ruimte voor  toebehoren en 
het samenstellen van de gewenste 
componenten voor een optimale 
presentatie

Modulaire opbouw van 
de ladekolommen voor 
GN 1/1- inzetbakken en 
verdere onderverde-
lingen 

= individueel aan 
te passen aan elke 
behoefte, optimaal 
gebruik van ruimte, 
gemakkelijk te beladen 
en uit te laden (details 
op de achterzijde van 
de brochure)

Verkrijgbaar met verschillende  
wieluitvoeringen, onder andere 
ook met centrale rem 

= comfortabele bediening,  
geschikt voor elk vloeroppervlak 
en elke transportsituatie

Zelfsluitende  
ladengeleiding 

= vermijdt ongewenst 
openstaande laden en 
voorkomt temperatuur-
verlies

Uitklapbaar werkblad 
links

= extra ruimte tijdens 
de maaltijdverdeling

Optioneel

Serve-Rite M met  
twee ladekolommen

Serve-Rite L met  
drie ladekolommen  
en grote etagère

Optioneel



PRAKTISCH ETAGÈRE

KLEURKEUZE NAAR UW WENS

ACCU-VERMOGEN NAAR KEUZE

Actieve, accu gevoede 
koeling van één of twee 
complete ladekolommen

= kritische componenten 
(bijv. melk producten) 
blijven voortdurend  
op de goede serveer-
temperatuur

Accu gevoede, elektrisch 
aangedreven rijondersteuning 
met intuïtieve besturing, naar 
keuze met docking functie

= maakt ergonomisch hanteren  
mogelijk, ook in moeilijke 
transportsituaties

Wandcontactdoos aan 
de etagère zuil

= maakt het gebruik 
van extra kleine 
elektrische apparaten 
mogelijk voor een nog 
betere service

Kenmerken, die alleen 
de Serve-Rite u biedt

Onze oplossing voor een volledig te ge-
bruiken werkoppervlak en aantrekkelijke 
productpresentatie

= overzichtelijk en hygiënisch afgeschermd 
dankzij een doorzichtige, afsluitbare kap

De Serve-Rite is in veel moderne kleuren of speciale houtdecoraties  
verkrijgbaar

= individuele aanpassing aan de bedrijfskleuren of uw inrichting is mogelijk

Naast de afgebeelde kleuren zijn nog andere designs in een speciale uitvoering verkrijgbaar.

Kies het accu-vermogen, dat voor uw ge-
bruikssituatie optimaal is

= de standaard Power Pack met voldoende ver-
mogen voor een serveergang van 90 minuten

= de Power Pack PLUS met groter vermogen 
voor 180 minuten serveergang en intelligent 
batterij-managementsysteem en langere  
levensduur

90 
Min.

Power
Pack

+ BMS

Power
Pack PLUS

180 
Min.

Rovere Impero

Ciliegio Fey

Faggio Americano

Grigio Monviso

Gallio Canarie

Arancio Canyon

Rosso Tango

West Brown

Bruno Vulcano

Rosso Prugna

Verde Erbetta

Verde Versailles

Blu California

Blu Elettrico

Viola Madras

Optioneel

Optioneel



Serve-Rite Buffetwagen

Model

Serve-Rite M Serve-Rite L

Gewicht ca. 135 kg ca. 155 kg

Afmetingen
Breedte
Diepte
Hoogte

ca. 
1.198 mm 
753 mm
961/1.467 mm

ca. 
1.565 mm
753 mm
961/1.467 mm

Werkoppervlak
Breedte
Diepte

ca. 
1.158 mm
713 mm

ca. 
1.525 mm
713 mm

Uitklapbare werkblad ca. 666 x 333 mm ca. 666 x 333 mm

Aansluitwaarde

Koelcompressor
Aandrijfmotor

ca. 250 Watt Ladestrom 230 V AC, 
50 Hz
24 V, ca. 100 Watt
24 V, ca. 250 Watt

Koelmiddel R134a / ca. 110 Gramm

Temperatuur instelbaar van + 3° C tot +7° C;
bij omgevingstemperatuur van 
min. +10° C, max. +32° C

Gewicht aandrijving ca. 10 kg

Gewicht koeling ca. 10 kg

Gewicht accu Power Pack ca. 33 kg, 
Power Pack PLUS ca. 15 kg

Technische specificaties

Verkrijgbare ladeconfiguraties

De Serve-Rite heeft een binnenruimte met een variabele mo-
dulaire opbouw, die perfect en individueel op uw behoeftes 
afgestemd kan worden. Door de ladekolommen, waar GN 
1/1-inzetbakken of de onderverdelingen daarvan kunnen wor-
den ingehangen, wordt vaak en diep bukken vermeden en het 
beladen en uitladen verlicht.

De laden zijn leverbaar met diepten van 65, 100, 150 en 200 
mm.

De volgende ladekolommen zijn gekoeld verkrijgbaar:

De volgende ladekolommen zijn neutraal verkrijgbaar:

A B C D E F

G H I J K L

M N O

Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen een speciale uitvoe-
ring tonen of van de standaard afwijken. Versie: 11/2016

Germany & Luxembourg 
temp-rite International GmbH
Theodor-Barth-Str. 29
D-28307 Bremen
Phone: 04 21-4 86 92-0
E-Mail: info@temp-rite.de
Web: www.temp-rite.eu

Belgium
temp-rite International
Gemeenteplaats 31
BE-2960 Brecht
Phone: 03-3 15 94 65
E-Mail: info@temp-rite.be
Web: www.temp-rite.eu

The Netherlands 
temp-rite International Holding B.V.
Goeseelsstraat 30
NL-4817 MV Breda
Phone: 076-5 42 43 43
E-Mail: info@temp-rite.nl
Web: www.temp-rite.eu

Hungary
temp-rite International Kft.
Krisztina Krt. 83 - 85
H-1016 Budapest
Phone: (1) 212-70 43
E-Mail: sk@temprite.t-online.hu
Web: www.temp-rite.eu

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence


