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Innovatieve en betrouwbare warmhoudlampen horen thuis in zowel moderne als traditionele  
keukens. Hun stijlvol design en hedendaags ontwerp, laat ze passen in elk interieur. Het gebruikte  
geanodiseerd aluminium is resistent in de meest veeleisende omgevingen. Bereide gerechten  
warmhouden op de juiste serveertemperatuur?
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WARMHOUDLAMPEN

Een klassiek design met ongeëvenaarde prestaties.

Art.nr. ACO info

LSH-1000-020 LSH-004 zwart

LSH-1000-874 LSH-002 messing gepolijst

LSH-1000-877 LSH-001 koper

LSH-1000-882 LSH-003 aluminium

> geanodiseerd aluminium
> incl. witte warmhoudlamp
> ø180 x 350 mm

Linum Classic warmhoudlampen

> kabellengte: 950 - 2100 mm
> 230V
> 250 Watt

Een retro design met ongeëvenaarde prestaties.

Art.nr. ACO info

LSH-1100-020 - zwart

LSH-1100-849 LSH-011 brons

LSH-1100-882 LSH-010 aluminium

> geanodiseerd aluminium
> incl. witte warmhoudlamp
> ø280 x 330 mm

Linum Retro warmhoudlampen

> kabellengte: 900 - 2000 mm
> 230V
> 250 Watt
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Art.nr. ACO info

LSH-9110 - zwart

> zwart gepoederlakt staal
> voor ‘Classic’ warmhoudlampen

Linum beschermkap

> ø180 mm
> 55 mm hoog

De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te woren met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.
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Linum Focus ‘MO’ warmhoudlampen

Art.nr. info

LSH-2000-020 zwart

LSH-2000-053 medium grijs

LSH-2000-882 aluminium

> geanodiseerd aluminium, 
   gecombineerd met galva
> incl. witte warmhoudlamp
> ø200 x 250 mm

Serie Focus is speciaal ontworpen voor gebruik in zowel moderne als traditionele keukens. Het stijlvolle design  
leent zich uitstekend voor open keukens.

WARMHOUDLAMPEN

Linum Focus ‘MS’ warmhoudlampen

Art.nr. info

LSH-2001-020 zwart

LSH-2001-057 cementgrijs

LSH-2001-882 aluminium

> geanodiseerd aluminium
> incl. witte warmhoudlamp
> ø200 x 250 mm

Art.nr. info

LSH-2002-020 zwart

LSH-2002-882 aluminium

> geanodiseerd aluminium
> incl. witte warmhoudlamp
> ø220 x 250 mm

Linum Focus ‘IO’ warmhoudlampen

> kabellengte: 850 - 2000 mm
> 230V
> 250 Watt

> kabellengte: 850 - 2000 mm
> 230V
> 250 Watt

> kabellengte: 850 - 2000 mm
> 230V
> 250 Watt

De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te woren met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.
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WARMHOUDLAMPEN

Linum warmhoudlampen - onderdelen

Art.nr. ACO info

LSH-9002 LSH-110 erco track 2m incl. aanlsuitstuk - max. 6 
warmhoudlampen

LSH-9006 LSH-115 1 adapter per lamp voor erco track

LSH-9100 LSH-100 losse witte warmhoudlamp 250 Watt -
voor Linum warmhoudlampen

LSH-9101 LSH-101 losse rode warmhoudlamp 250 Watt -
voor Linum warmhoudlampen

Elegant en flexibel verwarmingsalternatief voor de buffettafel.  
De lampen zijn regelbaar met de flexibele arm, een combinatie 
van messing en staal.

Art.nr. info

LSH-2100-010 wit

LSH-2100-020 zwart

LSH-2100-057 cementgrijs 

> geanodiseerd aluminium,  
   gecombineerd met galva
> incl. witte warmhoudlamp
> ø180 x 218 mm (totale hoogte: 635 mm)

Linum vrijstaande warmhoudlampen focus LPF

> basis: ø236 x 12 mm
> 230V
> 250 Watt

Elegant en flexibel verwarmingsalternatief voor de buffettafel.  
De lampen klem je vast aan de tafel en zijn regelbaar met de 
flexibele arm, een combinatie van messing en staal.

> geanodiseerd aluminium, 
   gecombineerd met galva
> incl. witte warmhoudlamp
> ø180 x 218 mm (totale hoogte: 635 mm)

Linum vrijstaande warmhoudlampen LPF met klem

> tafelklem: 78 x 60 x 95 mm
> 230V
> 250 Watt

Art.nr. info

LSH-2101-010 wit

LSH-2101-020 zwart

LSH-2101-057 cementgrijs
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De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te woren met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.
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De RVS bruggen zijn geschikt voor de serie Classic & serie Infrared  
warmhoudlampen. De standaard sets zijn inclusief Roband kwartsglas 
(licht en warmte) of infrarood (warmte) warmhoudlamp.

Art.nr. info

ROB-0064 RVS brug met kwartslamp 900 mm

ROB-0063 RVS brug met infrarood straler 900 mm

ROB-0074 RVS brug met kwartslamp 1200 mm

ROB-0073 RVS brug met infrarood straler 1200 mm

> plug and play
> duurzame RVS constructie
> regelbare voeten
> lampen staan 350 mm boven basis
> houder 900 mm : 1040 x 352 x 437 mm & +/- 5 kg
> houder 1200 mm : 1340 x 352 x 437 mm & +/- 6 kg

Roband warmhoudbruggen met RVS houder
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WARMHOUDBRUGGEN

De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te woren met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.
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KWARTSWARMTELAMPEN

Roband kwartsglas warmhoudlamp serie Classic

Art. nr. ACO lengte vermogen hartafstand lampen info

warmhoudlamp met bedieningseenheid

ROB-1011 ROB-101 450 mm 350 Watt nvt 1 lamp

ROB-1022 ROB-102 900 mm 700 Watt 400 mm 2 lampen

ROB-1033 ROB-103 1200 mm 1050 Watt 345 mm 3 lampen

ROB-1044 ROB-104 1500 mm 1400 Watt 345 mm 4 lampen

ROB-1045 ROB-105 1800 mm 1400 Watt 400 mm 4 lampen

ROB-1056 ROB-106 2100 mm 1750 Watt 400 mm 5 lampen

warmhoudlamp zonder bedieningseenheid

ROB-1111 ROB-111 450 mm 350 Watt nvt 1 lamp

ROB-1122 ROB-112 825 mm 700 Watt 400 mm 2 lampen

ROB-1133 ROB-113 1125 mm 1050 Watt 345 mm 3 lampen

ROB-1144 ROB-114 1425 mm 1400 Watt 345 mm 4 lampen

ROB-1145 ROB-115 1725 mm 1400 Watt 400 mm 4 lampen

ROB-1156 ROB-116 2025 mm 1750 Watt 400 mm 5 lampen

> geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
> voorzien van een montagebeugel
> vervanglamp : ROB-9125

> incl. losse kabels 1500 mm (A, N & E)
> exclusief afstandsschakelaar

De Roband kwartsglas warmhoudlampen zorgen voor een evenwichtige combinatie tussen warmte en licht.  
De binnenste buis is afgedekt door de buitenste buis die bestaat uit beschermend kwartsglas. Een tweede 
glaslaag beschermt het voedsel, mocht de binnenste buis breken. De Roband kwartsglas warmhoudlamp is 
verkrijgbaar met of zonder bedieningseenheid.

EU

De Roband modulaire kwartsglas warmhoudlamp is ontworpen voor gebruik in op maat gemaakte installaties. 
De binnenste buis is afgedekt door de buitenste buis die bestaat uit beschermend kwartsglas. Steeds voorzien 
van inklapbare bevestigingshaken voor transport (ingeklapt) en installatie (uitgeklapt).

> duurzame RVS constructie
> incl. easy fit lamp
> kabellengte : 300 mm (A + N)

Roband modulaire kwartsglas warmhoudlamp serie modular

Art. nr. ACO

ROB-1210 ROB-230

> 230V
> 350 Watt
> 280 x 122 x 70 mm

> incl. schakelaar, stekker & kabel
> kabellengte : 1500 mm

ROB-10**

ROB-11**

De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te woren met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.
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Art. nr.

ROB-0500

> bestaat uit: 2 ronde buizen ø19 x 600 mm, inzetstukken,  
   montagebeugels en installatie-instructie
> 600 mm buizen zijn in te korten tot gewenste lengte
> kit voor zowel kwartsglas als infrarood warmhoudlampen

Optionele montagekit

INFRARODE VERWARMINGSSYSTEMEN

Roband infrarode warmhoudlamp serie infrared

Art. nr. ACO lengte vermogen

warmhoudlamp met bedieningseenheid

ROB-2011 ROB-201 900 mm 900 Watt

ROB-2012 ROB-202 1200 mm 1200 Watt

ROB-2013 ROB-203 1500 mm 1500 Watt

ROB-2014 ROB-204 1800 mm 1800 Watt

warmhoudlamp zonder bedieningseenheid

ROB-2111 ROB-211 825 mm 900 Watt

ROB-2112 ROB-212 1125 mm 1200 Watt

ROB-2113 ROB-213 1425 mm 1500 Watt

ROB-2114 ROB-214 1725 mm 1800 Watt

> geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
> voorzien van een montagebeugel
> steeds met 1 infrarood element over de volledige breedte

> incl. losse kabels 1500 mm (A, N & E)
> exclusief afstandsschakelaar

De Roband infrarood warmhoudlampen zijn ontworpen voor gebruik waar meer warmte en geen licht nodig is. 
Het RVS element verschaft de warmte. De energieregelaar biedt precieze controle over de opbrengst en zorgt 
ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verspreid.

> incl. schakelaar, stekker & kabel
> kabellengte : 1500 mm

ROB-20**

ROB-21**

EU

De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te woren met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.
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Fifo Innovations, producent van de wereldwijd gebruikte “Fifo Bottle” flessen, 
heeft als doel om wereldklasse producten en diensten aan te bieden. Het bedrijf  
heeft sedert haar opstart al meer dan 100.000 restaurants wereldwijd die hun  
sausdispensers gebruiken. Het ontwikkelproces is gebaseerd op creativiteit en innovatie, met als doel 
gebruiksvriendelijke en hygiënische producten voor de volledige voedingsindustrie.
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SAUSDISPENSERS

FIFO BOTTLE knijpflessen met enkelgats 
medium membraan

FIFO BOTTLE knijpflessen cash & carry

Art.nr. inhoud info

FFO-1122 355 ml 12-pack

FFO-1222 473 ml 12-pack

FFO-1322 592 ml 12-pack

FFO-1426 710 ml 6-pack

FFO-1526 946 ml 6-pack

Art. nr. inhoud info

FFO-1123 355 ml 3-pack

FFO-1223 473 ml 3-pack

FFO-1323 592 ml 3-pack

FFO-1423 710 ml 3-pack

FFO-1523 946 ml 3-pack

De knijpflessen gaan uit van het principe dat de eerst gevulde  
saus ook als eerste wordt gebruikt. Zo bespaar je maar liefst tot  
15% saus. Er blijven geen restanten over en de verdeling  
gebeurt sneller. De flessen hebben een brede vulopening, zijn  
ergonomisch in gebruik en eenvoudig te reinigen. Ze zijn  
vervaardigd uit BPA-vrij kunststof en lekvrije silicone membranen.

De cash & carry verpakkingen zijn dezelfde flessen als 
bovenstaande, maar steeds per 3 verpakt.

flessen zijn standaard voorzien 
van een dop met enkelgats 

medium membraan

flessen zijn standaard voorzien 
van een dop met enkelgats 

medium membraan
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SAUSDISPENSERS
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FIFO BOTTLE einddoppen, schroefdeksels en dopjes

Art.nr. omschrijving info

FFO-3116 einddop met groen ventiel
voor vloeibare en dunne sauzen

6-pack

FFO-3126 einddop met geel ventiel
voor medium sauzen en dressings

6-pack

FFO-3136 einddop met blauw ventiel
voor dikke sauzen en dressings

6-pack

FFO-3146 einddop met lichtblauw ventiel
voor stroperige sauzen

6-pack

FFO-9236-060 blauw ventiel - large 6-pack

FFO-9216-040 groen ventiel - small 6-pack

FFO-9226-080 geel ventiel - medium 6-pack

FFO-3316 precisie dopje 6-pack

FFO-3206 set schroefdeksels (in 6 kleuren) 6-pack

FFO-3216-010 schroefdeksels wit 6-pack

FFO-3246-010 schroefdeksels wit - luchtdoorlatend 6-pack

FFO-3406 dopje met silicone borstel 6-pack

FIFO BOTTLE organizers, labels en rekjes

Art.nr. info

FFO-4128 bottle organizer voor 8 knijpflessen 355 of 473 ml

FFO-4136 bottle organizer voor 6 knijpflessen 592 ml

FFO-4144 bottle organizer voor 4 knijpflessen 710 ml

FFO-4301 blad met 24 blanco labels

FFO-4300 blad met 24 bedrukte labels

FFO-4206 bottle rack voor 6 knijpflessen 355 ml

FFO-4204 bottle rack voor 4 knijpflessen 355 ml

FFO-9300 silicone trechter (naturel)

De bottle organizers en racks worden geleverd exclusief 
knijpflessen en afgebeelde GN 1/3 recipiënt.
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SAUSDISPENSERS

Portion Pal is een sausdispenser met handige handpomp om vaste  
hoeveelheden saus te portioneren. Een kit bevat 3 flessen, een handvat, 
een stang en 5 vaste portie ringen. De vaste portieringen zijn geschikt 
voor 7,5 ml (rood), 10 ml (groen), 15 ml (blauw), 22,5 ml (oranje) of 
30 ml (zwart). Keuze tussen een enkelgats membraan of een driegats 
membraan.

Art.nr. info

FFO-2221 Portion Pal kit - 473 ml - enkelgats

FFO-2421 Portion Pal kit - 709 ml - enkelgats

FFO-2223 Portion Pal kit - 473 ml - driegats

FFO-2423 Portion Pal kit - 709 ml - driegats

FFO-5221 6-pack back up flessen - 473 ml - enkelgats

FFO-5421 6-pack back up flessen - 709 ml - enkelgats

FFO-5223 6-pack back up flessen - 473 ml - driegats

FFO-5423 6-pack back up flessen - 709 ml - driegats

Portion Pal™ kits met medium membraan en back up 
flessen

Portion Pal™ aanvulling

Art.nr. info

FFO-9110 klein handvat voor Portion Pal 473 ml

FFO-9120 groot handvat voor Portion Pal 709 ml

FFO-3121 medium enkelgats einddop - geel

FFO-9221 medium driegats einddop - geel

FFO-3141 6-pack enkelgats einddop met lichtblauw ventiel 
voor stroperige sauzen

FFO-3151 6-pack enkelgats einddop met oranje ventiel 
voor grove sauzen

FFO-9140 set van 5 Portion Pal™ ringen

FFO-4104 bottle organizer voor 4 Portion Pal™ flessen

FFO-9300 silicone trechter (naturel)

De bottle organizers worden geleverd exclusief knijpflessen en  
afgebeelde GN 1/3 recipiënt.

Enkelgats Driegats
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SAUSDISPENSERS
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De Sauce Guns zijn professionele pistolen vervaardigd in roestvrijstaal 
en uiterst geschikt voor intensief gebruik. Ze zijn te combineren met 
de sauce gun bottles die hieronder staan.

Sauce Gun Bottles met einddop

Art.nr. Info

FFO-6121 6-pack Sauce Gun bottle (fles 630 ml) - enkelgats

FFO-6123 6-pack Sauce Gun bottle (fles 630 ml) - driegats

FFO-6201 6-pack einddop - enkelgats

FFO-6203 6-pack einddop - driegats

FFO-6241 6-pack enkelgats einddop voor stroperige sauzen 
(lichtblauw)

FFO-6243 6-pack driegats einddop voor stroperige sauzen 
(lichtblauw)

FFO-6251 6-pack enkelgats einddop voor grove sauzen 
(oranje)

Sauce Guns

De Sauce Gun Bottles zijn geschikt om, in combinatie met een Sauce 
Gun, dunne en dikke sauzen exact te portioneren. 98% van de saus 
wordt gebruikt, wat zorgt voor een maximale kostenbesparing. De 
Sauce Gun met bijhorende bottle is geschikt voor veelvuldig gebruik.

Art.nr. Info

FFO-6000-070 Sauce Gun 10 ml porties (rood)

FFO-6001-010 Sauce Gun 15 ml porties (wit)

FFO-6002-020 Sauce Gun 20 ml porties (zwart)

FFO-6003-040 Sauce Gun 30 ml porties (groen)
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SAUSDISPENSERS

Lineoplus premium sausdispenser in RVS

Art.nr. ACO info

KSD-1010 KSD-101 ø180 x 240 mm - 1 x 4,5 liter

KSD-1020 KSD-102 405 x 205 x 435 mm - 2 x 4,5 liter

KSD-1030 KSD-103 605 x 205 x 435 mm - 3 x 4,5 liter

Lineoplus standaard sausdispenser in RVS

Art.nr. ACO info

KSD-1110 KSD-111 ø117 x 335 mm - 1 x 2,25 liter

KSD-1120 KSD-112 290 x 145 x 355 mm - 2 x 2,25 liter

KSD-1130 KSD-113 440 x 145 x 355 mm - 3 x 2,25 liter

Lineoplus gastronorm sausdispenser in RVS

Art.nr. ACO info

KSD-2010 KSD-201 180 x 165 x 330 mm - 1 x 2,25 liter

KSD-2020 KSD-202 340 x 185 x 355 mm - 2 x 2,25 liter

KSD-2030 KSD-203 605 x 205 x 435 mm - 3 x 2,25 liter

> geschikt voor homogene sauzen
> hendelsysteem
> pomp en veer in RVS
> instelbare portionering tot max. 40 ml
> pot en deksel voorzien van sluitingen
> duo- en trioset inclusief stevige RVS basisunit met antislipvoetjes

> geschikt voor homogene sauzen
> compact pompsysteem geïntegreerd in deksel
> instelbare portionering tot max. 30 ml
> met pot en deksel
> duo- en trioset inclusief stevige RVS basisunit met antislipvoetjes

> geschikt voor homogene sauzen
> compact pompsysteem geïntegreerd in deksel
> instelbare portionering tot max. 30 ml
> met pot (GN 1/6) en deksel
> duo- en trioset inclusief stevige RVS basisunit met antislipvoetjes
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SAUSDISPENSERS
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Lineoplus RVS sausdispenser voor GN-bakken

Art.nr. ACO info

KSD-2510 KSD-251 180 x 165 x 330 mm - GN 1/6

KSD-2520 KSD-252 340 x 185 x 355 mm - GN 1/4

KSD-2530 KSD-253 605 x 205 x 435 mm - GN 1/3

Lineoplus sausdispenser naaldpomp en deksel

Art.nr. ACO info

KSD-1500 KSD-150 RVS deksel met geïntegreerd 
naaldpompsysteem

KSD-3010 KSD-301 RVS deksel met sausdispenser 
voor 5 liter emmer ø225 mm

KSD-3000 KSD-300 RVS deksel met sausdispenser 
voor 10 liter emmer  ø265 mm

> sausdispenser passend op GN-bak met diepte 200 mm
> hendelsysteem
> geschikt voor homogene sauzen
> instelbare portionering tot max. 40 ml
> afgebeelde GN-bakken (1/6 - 1/4 - 1/3) niet inbegrepen

> geschikt voor homogene sauzen
> KSD-1500 is geschikt voor patisserievullingen
> instelbare portionering tot max. 40 ml
> KSD-3010 & KSD-3000: emmer in optie

GN-bakken niet inbegrepen

KSD-1500

KSD-3000
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Kisag blinkt uit in duurzame ‘cooking at the table’ materialen. De professionele rechaudtoestellen 
en gasbranders hebben een lange levensduur. Iedere Kisag rechaud geniet een multifunctioneel 
gebruik: wokken, raclette, gourmet, ... Bovendien zijn ze ook voor allerhande festiviteiten of speciale 
gelegenheden te gebruiken. 



69SNACKING

FONDUE

Kisag Longfire fondue- en schotelverwarmer

> RVS
> 1,4 kW - 70 gr/u
> sterke vlam +/- 75 min
> gemiddelde vlam +/- 120 min

Kisag gasbrander met regelbare vlam

> RVS
> 1 kW - 70 gr/u
> sterke vlam +/- 45 min
> gemiddelde vlam +/- 90 min

Art.nr. ACO inhoud verbrandingsduur per doos

KSG-1960 KSG-106 600 ml +/- 16 uren 15 stuks

KSG-1940 KSG-109 400 ml +/- 10 uren 12 stuks

Kisag navulbus Kigas

Kisag fonduekom

Art.nr. ACO info

KSG-1103 KSG-111 ø160 mm / 1,6 liter

KSG-1102 KSG-131 ø200 mm / 2,7 liter

> blinkend RVS pot + deksel
> geschikt voor KSG-1000
> ook voor standaard gasfornuizen

Kisag varia

Art.nr. ACO info

KSG-1720 KSG-112 koksbrander

KSG-1180 KSG-118 6 fonduevorken

KSG-1800-010 KSG-108 navulbare aansteker

De Kisag Longfire heeft een geïntegreerde gasbrander met regelbare vlam.  
De verwarmer is eenvoudig na te vullen met de Kisag navulbus.

Art.nr. ACO info

KSG-1000 KSG-100 ø200 x 110 mm

Art.nr. ACO info

KSG-1700 KSG-107 ø84 x 63 mm
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Iedere horecazaak heeft, naast voeding, ook talrijke hoeveelheden aan servetten nodig. Onze  
servetdispensers laten diverse afmetingen van servetten toe. Naast hun efficiënte servetverdeling 
passen ze trouwens ook in ieder interieur. Voor fastfoodketens zijn de rietjes- en dekselverdelers een 
geslaagde uitkomst.



71SNACKING

BUFFETVERDELERS

Art.nr. ACO

SJD-5000 H5000STBK

San Jamar servetdispenser op stand

> 1 per 1 uitname
> max. 600 servetten
> minivouw 
> zwarte kunststof (high impact)
> 203 x 315 x 440 mm

Art.nr. ACO info

LPA-1779-020 1717 zwart

LPA-1779-010 1717 wit

Lineoplus servettenverdeler tafelmodel

> glanzend PMMA
> 4 antislip voetjes

> voor vierkante servet 15 x 15 cm
> 170 x 170 x 90 mm

Art.nr. ACO info

SJD-3001-020 H3001CLBK zwarte stalen omkasting

SJD-3001-845 H3001CLXC verchroomde stalen omkasting

San Jamar servetdispenser boxmodel

> metaal
> transparant front

> 195 x 280 x 240 mm> max. 300 servetten
> volledige vouw

Art.nr. ACO info

SJD-2202 L2202 hoogte 476 mm

SJD-2203 L2203 hoogte 622 mm

San Jamar dekselverdelers

Art.nr. ACO info

SJD-2500 ST250 rietjesverdeler

SJD-2509 ST250WM wandmontagebeugel

San Jamar rietjesverdeler

> zwarte kunststof
> voor 250 stuks

> 254 x 108 x 203 mm
> optioneel : wandmontagebeugel

> zwarte kunststof
> 3 of 4 vakken
> 2 of 3 dekselvakken

> 1 vak voor rietjes
> 140 x 330 mm

Uniek design van de opening zorgt voor 33% minder verlies van de 
servetten.
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