
We serve the solution

Temp-Trolley

Stabiele, lichtgewicht transportwagen voor  
gebruiksvriendelijk transport van koude of warme 
maaltijden in diverse dienbladuitvoeringen

www.temp-rite.eu



temp-rite International is tweevoudig ISO-gecertificeerd!

Kwaliteitsbeheer:  
Ziekenhuizen, verzorgingshuizen en vergelijkbare instellingen hechten veel waarde aan de 
kwaliteit van de diensten en producten van hun leveranciers. temp-rite International streeft 
deze kwaliteitseisen na conform DIN EN ISO 9001.

Milieubewustzijn:  
temp-rite International Holding handelt naar de principes van de DIN en ISO certificering 
14001, waarvoor het hoofdkantoor temp-rite International GmbH is gecertificeerd. Dit 
houdt in, dat wij milieubescherming serieus nemen en naar aanvaardbare en duurzame 
harmonie streven tussen ecologie en economie.

We 
serve 
the  
solution
temp-rite International  
is uw betrouwbare  
partner voor innovatieve 
en duurzame oplossingen 
op het gebied van  
maaltijdverdeling.



2 vaste wielen en 2 zwenk-
wielen met rem, bovendien zijn 
er diverse speciale uitvoeringen 
verkrijgbaar
= flexibel en mobiel, aangepast
aan de individuele behoefte

Imperiaal rondom
= extra materiaal kan veilig
getransporteerd worden

Aluminium profiel-
constructie met 
geleiders
= stabiel, lichtgewicht,  
stevig

Montage van een
koppelingssysteem
(optioneel)
= meerdere trolleys
kunnen aan elkaar
gekoppeld worden
voor transport

Binnenkant: 1, 2 resp. 
3 compartimenten 
met elk 10 posities 
(EN of GN)
=  individueel te kiezen, 
aangepast aan elke 
behoefte

Met temp-rite op weg naar een optimale maaltijdverdeling
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Verticale duwbeugels
=  ergonomisch hanteerbaar
voor elke gebruiker, dankzij
de ideale duwhoogte

Rand- en hoek-
beschermingsprofielen
= bescherming van de 
trolley, van de inhoud 
en van de omgeving

Dubbelwandig
geïsoleerd
= energie-efficiënt,
eten blijft langer op
temperatuur

Kenmerken, die alleen
de Temp-Trolley u biedt

Kostenbesparingen 
wanneer beschadigde 
componenten moeten 
 worden vervangen
Beschadigde wanden, deuren of buizen 
kunnen snel en gemakkelijk verwisseld 
worden

= voordelig in geval van schade, omdat 
slechts enkele onderdelen vervangen 
hoeven te worden

Gewichts-geoptimaliseerde 
constructie
De materiaalmix van aluminium en 
roestvrij staal biedt maximale stabiliteit 
en tegelijkertijd een laag gewicht

 = eenvoudigere bediening van de  
beladen trolleys en aanzienlijke logistieke 
voordelen bij uw bezorgactiviteiten 
door gewichtsbesparing

Unieke geleiders
Naadloos diepgetrokken geleiders 
maken het gebruik van verschillende 
dienbladen in één trolley mogelijk, of 
het nu een serveerdienblad, normdien-
blad of geïsoleerd dienblad systeem is

= variabel te gebruiken, praktisch en
bovendien hygiënisch

Passieve koeling 
(optioneel*)
Deuren voorzien van van twee stuks 
Standaard GN 1/1 eutectische platen, 
met condens opvangbak 

= eten kan op een perfecte temperatu-
ur geserveerd worden, zowel warm als 
koud

* alleen in combinatie met een specifieke 
deur-configuratie 
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Temp-Trolley is een gesloten transportwagen die opgebouwd 
is uit een stabiele aluminium behuizing. De binnenbekleding is 
van roestvrijstaal, met speciaal gevormde naadloos diep getrokken 
geleiders, die geschikt zijn voor diverse dienbladuitvoeringen.

De met CFK-vrij schuim geïsoleerde dubbelwandige wanden 
en deuren hebben een hoge isolatiewaarde. De deuren zijn 
voorzien van hoogwaardig sluitwerk met een magneethouder 
zodat deze met tot 270° opengehouden kunnen worden. 
Op alle vier de hoeken bevinden zich verticale, ergonomisch 
gevormde ronde duwbeugels die een optimale griphoogte
garanderen voor elke gebruiker. Ze lopen als imperiaal door 

aan de bovenkant en worden door stootvaste hoekprofielen 
beschermd. De bovenzijde is uitgevoerd met een toplaag
van roestvrijstaal met een reliëf structuur, die beschermt 
tegen eventuele beschadigingen.

De stootrand aan de onderkant van de trolley is zodanig  
bevestigd, dat de montage van een koppelingssysteem mogelijk 
is. Het onderstel bestaat uit twee vaste wielen en twee 
zwenkwielen met rem van 160 mm doorsnede in een naar 
keuze verzinkte of roestvrijstalen behuizing.

Functioneel Comfortabel

• Koppeling van de trolleys voor praktisch transport 
en efficiënt werken

• Eenvoudig opvangen en verwijderen van het 
condenswater

Economisch

• Geringe beheerkosten
• Lage onderhoudskosten
• Snelle reparaties
• Trolley-onderdelen in geval van schade los  

vervangbaar
• Dubbelwandige isolatie voor optimale efficiëntie 

van energie
• Deurafdichtingen voor gering verlies van energie

Flexibel

• Opbouw individueel aanpasbaar
• Wieluitvoering op elke behoefte af te stemmen

Veilig

• Deur veilig gefixeerd in geopende stand
• Stabiele en stevige constructie
• Stootrand en hoekbeschermingsprofielen voor  

optimale bescherming van trolley en omgeving

Ergonomisch

Temp-Trolley van temp-rite –
Perfect doordacht

• Eenvoudig hanteerbaar
• Makkelijk manoeuvreerbaar
• Duwbeugels voor minimale rug belasting

• Transport van extra materiaal bovenop de trolley
• Verschillende dienbladen in één trolley
• Passieve koeling door koelplaten (optioneel)



Technische specificaties

Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen een speciale uitvoering tonen of van de standaard afwijken. Versie:  07/2018

Temp-Trolley

Model: Temp-Trolley 10-er Temp-Trolley 20-er Temp-Trolley 30-er

Dienbladen: 10 dienbladen (1x10) 20 dienbladen (2x10) 30 dienbladen (3x10) 

Artikel: TRG2810N-
GN

TRG2810N-
EN

TRG2820N-
GN

TRG2820N-
EN

TRG2830N-
GN

TRG2830N-
GN

Nettogewicht in kg: 60 63 86 91 110 116

Afmetingen
in mm (B/T/H):

ca. 570 x  
775 x 1.555

ca. 615 x  
775 x 1.555

ca. 923 x  
775 x 1.555

ca. 1.013 x 
775 x 1.555

ca. 1.276 x 
775 x 1.555

ca. 1.411 x 
775 x 1.555

Regaalafstand, afstand tussen de dienbladen, is circa 115 mm. 

Capaciteit: TRG28 ... -GN dienbladen GN 1/1 of Temp-Futura in GN

TRG28 ... -EN dienbladen EN 1/1 of Temp-Royal, Temp-Mediteran of Temp-Futura in EN

Optioneel: Optioneel zijn er deuren leverbaar, waarin elk 2 x GN1/1 eutectische platen kunnen worden  
geplaatst. De eutectische platen zorgen voor een passieve koeling in de trolley.
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Germany & Luxembourg 
temp-rite International GmbH
Theodor-Barth-Str. 29
D-28307 Bremen
Phone: +49 (0) 4 21-4 86 92-0
E-Mail: info@temp-rite.de

Belgium
temp-rite International
Gemeenteplaats 31
BE-2960 Brecht
Phone: +32 (0) 3-3 15 94 65
E-Mail: info@temp-rite.be

The Netherlands 
temp-rite International Holding B.V.
Weidehek 64
NL-4824 AS Breda
Phone: +31 (0) 76-5 42 43 43
E-Mail: info@temp-rite.nl

Hungary
temp-rite International Kft.
Krisztina Krt. 83 - 85
H-1016 Budapest
Phone: +36 (0) 1 212 70 43
E-Mail: sk@temprite.t-online.hu


