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Onderstaande korven zijn speciaal ontwikkeld voor industriële vaatwasmachines. De dubbelwandige constructie zorgt voor een grote
soliditeit en biedt extra bescherming tijdens het wasproces en transport c.q. opslag. De robuuste vaatwaskorven verkleinen de kans op
breuken, zijn ruimtebesparend en de extra grote maaswijdte zorgt
voor een optimaal wasresultaat.
De korven zijn vervaardigd van speciaal polypropyleen en garanderen een jarenlange, probleemloze levensduur. Slim gebruik van
maaswijdte en openingen garandeert een optimaal wasresultaat.
De basis van deze serie modulaire vaatwaskorven begint bij verschillende bodemtypes voor diverse types vaat. De standaard gastronorm maatvoering van de bodems is 500 x 500 x 100 mm.
vaatwaskorf - universeel

vaatwaskorf - bestek

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

CR01-7

universele vaatwaskorf
met grofmazige bodem
voor een zo groot mogelijke watercirculatie

CR02-7

vaatwaskorf met
fijnmazige bodem voor
bestek

vaatwaskorf - borden

VAATWASKORVEN
500 X 500
Voor deze standaard maatvoering bodemtypes is een
onderzetwagen ontwikkeld. De
buitenafmeting hiervan is 520
x 520 x 180 mm. De onderzetwagen heeft een dichte bodem
met uitlaatstop, zodat het water wat binnen de opstaande
rand blijft staan, op gepaste
momenten afgevoerd kan worden. Van de 4 inox wielen zijn
er 2 zwenkwielen met rem. Optioneel kan er voor een duwbeugel gekozen worden.

vaatwaskorf - glazen, beschikbaar in
9 - 16 - 25 - 36 - 49 vaksverdeling

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

CR03-7

vaatwaskorf met opstaande pinnen voor borden
en schalen

CR09-7

9 vakken - ø150 mm

CR16-7

16 vakken - ø112 mm

CR25-7

25 vakken - ø90 mm

CR36-7

36 vakken - ø74 mm

CR49-7

49 vakken - ø64 mm

art.nr.

omschrijving

CR7500-5

onderzetwagen,
520 x 520 x 180 mm

CR7500beugel

duwbeugel tbv onderzetwagen (CR7500-5)

Etikethouders voor vaatwaskorven zijn aan te brengen om de
vaatwaskorven te voorzien van
extra informatie.

Onderstaande bestekinzet en bestekbekers zijn afgestemd op de
afmetingen van de vaatwaskorven.

art.nr.

omschrijving

CR10-0

etikethouder, wit

CR10-1

etikethouder, geel

omschrijving

CR10-2

etikethouder, oranje

CR023001-0

bestekbeker, rond
ø100 x 130 mm

CR10-3

etikethouder, rood

CR023021-0

bestekbeker, vierkant
110 x 110 x 130 mm

CR10-6

etikethouder, groen

CR10-9

etikethouder, zwart

art.nr.
art.nr.

omschrijving

CR6000
-5

bestekinzet met 8 vakverdeling, 430 x 210 x 150 mm
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VAATWASKORVEN
500 X 500

De bakbodems kunnen worden opgehoogd met opzetranden. Op
deze manier kan een oplossing worden gecreëerd voor elk type en
diameter vaat. Elke extra ring betekent een ophoging van 40 mm.

Opzetranden

De open opzetrand wordt gebruikt voor meer onderlinge
afstand, wanneer volle rekken
op elkaar worden gestapeld.
Op pagina 192 vindt u een aantal standaard combinaties van
glazenkorven. Uiteraard kunt u
deze ook zelf samenstellen.
Legenda
Voorraadproduct, binnen 1
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken.
Leverbaar na overleg.

Vraag ons naar alle configuraties die wij u kant en klaar aan kunnen
bieden. Kijk ook op www.engels.eu
opzetrand
500 x 500 x 40 mm

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

OPZ0-5

zonder vakverdeling

OPZ16-5

16 vaks, max. ø112 mm

opzetrand
500 x 500 x 40 mm
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opzetrand
500 x 500 x 40 mm

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

OPZ25-5

25 vaks, max. ø90 mm

OPZ36-5

36 vaks, max. ø74 mm

opzetrand
500 x 500 x 40 mm

Zie pagina 56 voor kunststof
rekken en wagens zoals hierboven afgebeeld.

opzetrand
500 x 500 x 40 mm

oplegdeksel
500 x 500 x 25 mm

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

OPZ49-5

49 vaks, max. ø64 mm

CR5500-5

oplegdeksel

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu
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Met behulp van de glazenmeter weet u snel welke combinatie u
nodig heeft. U meet de hoogte en doorsnede van de glazen (op
het breedste punt) en vervolgens leest u in de tabel op pagina 192
het artikelnummer.
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Mocht uw combinatie niet vermeld staan, dan helpt onze verkoopafdeling u graag met het vinden van een passende oplossing.

VAATWASKORVEN
500 X 500

15

16

17

18

19

20

21

Op basis van het modulaire
systeem zijn vaatwaskorven te
configureren in diverse samenstellingen. Het systeem bestaat
namelijk uit 4 verschillende
bodemtypes, 5 verschillende
opzetranden en 1 deksel. De
opzetranden kunnen op de bodemtypes en opzetranden zelf
geklikt worden. Zie onderstaande afbeelding.

mm - 9 vakken

13

14

ø 150

12

ø 112

mm - 16 vakken

11

ø 90

mm - 25 vakken

10

ø 74

mm - 36 vakken
mm - 49 vakke

n

Het kliksysteem zorgt ervoor,
dat schroeven of andere bevestigingsmiddelen overbodig zijn.
Eenmaal aangebracht laten de
randen niet meer los.

4

5

6

7

8

9

ø 63

2

3

Door de opzetranden op de
bodemtypes te klikken, kunt u
tot de gewenste hoogte komen
voor uw specifieke toepassing.
25 mm

1

45 mm
105 mm
Bodem

500 mm
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VAATWASKORVEN
VOORBEELDEN

Legenda
Voorraadproduct, binnen 1
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken.
Leverbaar na overleg.

Onderstaande standaard combinaties kunt u ook online bestellen.
In onze webshop vindt u ons kernassortiment. Voor maatwerk kunt u
contact opnemen met onze verkoopafdeling.
500 x 500 x 140 mm

500 x 500 x 140 mm

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

CR0201-75

samenstelling van art.nr.
CR02-7 en art.nr. OPZ0-5

CR2521-75

samenstelling van art.nr.
CR25-7 en art.nr. OPZ25-5

500 x 500 x 140 mm

500 x 500 x 180 mm

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

CR4921-75

samenstelling van art.nr.
CR49-7 en art.nr. OPZ49-5

CR3622-75

samenstelling van art.
nr. CR36-7 en 2 x art.nr.
OPZ36-5

500 x 500 x 220 mm

500 x 500 x 300 mm

art.nr.

omschrijving

art.nr.

omschrijving

CR4923-75

samenstelling van art.
nr. CR49-7 en 3 x art.nr.
OPZ49-5

CR4925-75

samenstelling van art.
nr. CR49-7 en 5 x art.nr.
OPZ49-5

In onderstaande tabel zijn productsamenstellingen weergegeven.
Het is mogelijk extra opzetranden bij te bestellen, deze zijn er eenvoudig zelf op te klikken. U kunt deze producten ook online bestellen.

Glazenkorven - standaard combinaties
Max. 120 mm
(1 opzetrand)

Max. 160 mm
(2 opzetranden)

Max. 200 mm
(3 opzetranden)

Max. 240 mm
(4 opzetranden)

Max. 280 mm
(5 opzetranden)

Max. ø 63 mm

art.nr. CR4921-75

art.nr. CR4922-75

art.nr. CR4923-75

art.nr. CR4924-75

art.nr. CR4925-75

49 vakken

(500 x 500 x 140 mm)

(500 x 500 x 180 mm)

(500 x 500 x 220 mm)

(500 x 500 x 260 mm)

(500 x 500 x 300 mm)

Max. ø 74 mm

art.nr. CR3621-75

art.nr. CR3622-75

art.nr. CR3623-75

art.nr. CR3624-75

art.nr. CR3625-75

36 vakken

(500 x 500 x 140 mm)

(500 x 500 x 180 mm)

(500 x 500 x 220 mm)

(500 x 500 x 260 mm)

(500 x 500 x 300 mm)

Max. ø 90 mm

art.nr. CR2521-75

art.nr. CR2522-75

art.nr. CR2523-75

art.nr. CR2524-75

art.nr. CR2525-75

25 vakken

(500 x 500 x 140 mm)

(500 x 500 x 180 mm)

(500 x 500 x 220 mm)

(500 x 500 x 260 mm)

(500 x 500 x 300 mm)

Max. ø 112 mm

art.nr. CR1621-75

art.nr. CR1622-75

art.nr. CR1623-75

art.nr. CR1624-75

art.nr. CR1625-75

16 vakken

(500 x 500 x 140 mm)

(500 x 500 x 180 mm)

(500 x 500 x 220 mm)

(500 x 500 x 260 mm)

(500 x 500 x 300 mm)

Glashoogte
Glas ø
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Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu

