
varithekbuffet   Het flexibele buffetavontuur.



varithekbuffet: het flexibele buffetavontuur
Restaurants, hotels en bedrijfscasino’s, die hun klanten een speci-
ale kookbelevenis bieden en die de kwaliteit van hun gerechten ook 
willen onderstrepen door een passende opdiening, kiezen voor het 
varithekbuffet. 

Hier zijn afhankelijk van de ruimtelijke situatie en eis de kook-
module, modules voor warmhouden en koelen en een neutrale 
module naar believen te combineren. Alle modules zijn als staande 
apparaten of ook verrijdbaar op wielen beschikbaar. De bekleding 
kan qua smaak aan de desbetreffende stijl van de inrichting wor-
den aangepast. Zodoende wordt het serveren van gerechten een 
complete keuken vóór de gast, die ook optisch uitgelezen wordt 
gepresenteerd.
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De kookmodule
De kookmodule vormt het centrum van het varithekbuffet. 
In de afdekking van rvs zijn gelijk aan het oppervlak twee 
Ceran-kookplaten met GN-formaat ingebouwd. Als alterna-
tief kan de kookmodule ook worden voorzien van inductie-
kookplaten over het gehele oppervlak.
Op de twee, over het gehele vlak verwarmde kookplaten kan 
rechtstreeks in de GN-compatibele Rieber  thermoplates® 
worden gekookt. Het circulatielucht-afzuigsysteem air-
clean3d® met verlichting zit in de module geïntegreerd. 
De vethoudende lucht wordt hier direct naar achteren afge-
zogen. Het vet wordt in de cycloonfilter afgescheiden van de 
lucht en apart in opvangreservoirs verzameld. Afhankelijk van 
het modeltype worden de resterende geurstoffen ofwel door 
een filtermat van actieve kool ofwel door een zeolietfilter in 
de onderbouw geabsorbeerd.
Verschillende uitvoeringen leverbaar.

De warmhoudmodule
De wasrmhoudmodule vormt nog een kernmodule van het 
varithekbuffet. In de afdekking van rvs zijn drie systeem-
dragers voor het opnemen van GN 1/1 en varithek®-inschuif-
elementen ingewerkt. Deze kunnen worden voorzien van 
varithek®-Ceran-kookplaten. Daar kunnen de bereide 
gerechten in de GN-bakken en thermoplates® van verschil-
lende formaten worden geplaatst en warm worden gehouden. 
De warmhoudmodule is ook te koop met bain-marie. Voor 
vrij grote hoeveelheden gerechten is in de onderbouw een 
Rieber thermomat® voorzien die eveneens uitgerust is met 
GN-bakken. 
De lichtbrug naar de klanten toe is volledig van glas en 
laat zodoende vrij uitzicht op de verse levensmiddelen toe. 
 Bovendien dient de lichtbrug als hoestbescherming en voor 
het opdienen van gerechten.
Verschillende uitvoeringen leverbaar.

De koelmodule
De koelmodule completeert de bereidingsketen van het 
varithekbuffet. In de afdekking van rvs is een koelbak met 
stille koeling ingebouwd. De capaciteit van de koelbak be-
draagt 3 x GN 1/1 met een nuttige diepte van 200 mm. Het 
koelbereik van de stille koeling loopt van +2 tot +10 °C.
Als alternatief is ook een circulatieluchtkoeling met primaire 
en secundaire koeling te koop, hierbij wordt een koudelucht-
gordijn over de verse artikelen gevoerd. De koelmodule is 
ook te koop met vitrine of als vrijstaand slabuffet.
Verschillende uitvoeringen leverbaar.

De neutrale module
De neutrale module vormt een aanvulling op het varithek-
buffet. De afdekking van rvs is als volledig vlak uitgevoerd. 
Door de varithek® GN-port te plaatsen kan bv. het opdienen 
eenvoudig en flexibel worden uitgebreid. De varithek® GN-
port neemt max. GN 1/1 en bv. Ceran-kookplaten op en is 
zodoende een serveereenheid.
Onder de rvs afdekking kunnen afhankelijk van de behoefte 
van de gebruiker allerlei configuraties met producten uit het 
gehele assortiment worden geplaatst: GN-bakken, verschil-
lende thermomat®- en thermoport® modellen. Deze module 
is niet voorzien van een lichtbrug en biedt zodoende plaats 
aan alle accessoires op buffetgebied: decoratie, overgeven 
van gerechten enz.
Verschillende uitvoeringen leverbaar. Kassamodules op aanvraag.
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Warmhouden zonder water conform HACCP: varithekbuffet warmhoudmodules 

Afdekking van rvs; opzetstuk voor hoestbescherming van rvs met 2 zijwanden, 
aan de kant van de gasten volledig beglaasd met ingebouwde verlichting 
36 W, aan-/uit-schakelaar en demonteerbare glasplank; onderbouw: open rvs 
buizenframe.
Opstelling op rvs poten, met verchroomde pootdoppen, verstelbaar, los van 
de grond 160 mm/alternatief verrijdbaar met 4 dubbele zwenk-stopwielen.
Diameter 125 mm van kunststof. Elektr. uitvoering: direct op het net aansluit-
baar, rechts elektrische kabel, 3 m lang, met CEE-stekker 400 V. Elektrische 
aansluitwaarde: max. 10,5 kW, 400 V. Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.
Met 3 ingebouwde systeemdragers voor het opnemen van GN 1/1 max. 100 mm diep in combinatie met varithek®-Ceran-kookplaten, 5 randaardestekkerdozen 
230 V,  4 registerwanden inzetbaar.

Warmhoudmodule met licht/warmte opzetstuk, verrijdbaar

Warmhoudmodule met licht/warmte opzetstuk

Warmhoudmodule met licht/opzetstuk, verrijdbaar

Warmhoudmodule met licht/opzetstuk

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

92 50 04 13

92 50 04 11

92 50 04 03

92 50 04 01

Uitvoering Afmeting in mm

Lengte Breedte Werkhoogte Hoogte met opzetstuk

Bestelnr.

Met 3 ingebouwde systeemdragers voor het opnemen van GN 1/1 max. 200 mm diep in combinatie met varithek®-inschuifelementen, 5 randaardestekkerdo-
zen 230 V, geen registerwanden c.q. deuren inzetbaar.

Warmhoudmodule met licht/warmte opzetstuk met EST 200 mm diep, verrijdbaar

Warmhoudmodule met licht/warmte opzetstuk met EST 200 mm diep

Warmhoudmodule met licht/opzetstuk, EST 200 mm diep, verrijdbaar

Warmhoudmodule met licht/opzetstuk, EST 200 mm diep

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

92 50 04 20

92 50 04 19

92 50 04 10

92 50 04 09

Uitvoering Afmeting in mm

Lengte Breedte Werkhoogte Hoogte met opzetstuk

Bestelnr.

Met 3 ingebouwde bain marie voor  GN 1/1 max. 200 mm diep: bakken afzonderlijk thermostatisch regelbaar van +30 °C t/m + 110 °C, nat-droog verwarmd: 
afvoer centraal onder de bodem; 2 randaardestekkerdozen 230 V, 4 registerwanden inzetbaar.

Warmhoudmodule bain-marie nat/droog, verrijdbaar, met licht/warmte opzetstuk

Warmhoudmodule bain-marie nat/droog, met licht/warmte opzetstuk

Warmhoudmodule bain-marie nat/droog, verrijdbaar, met licht opzetstuk

Warmhoudmodule bain-marie nat/droog, met licht opzetstuk

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

92 50 04 16

92 50 04 15

92 50 04 06

92 50 04 05

Uitvoering Afmeting in mm

Lengte Breedte Werkhoogte Hoogte met opzetstuk

Bestelnr.

Met 3 ingebouwde systeemdragers voor het opnemen van GN 1/1 max. 100 mm diep in combinatie met varithek®-Ceran-kookplaten, in de onderbouw 
rechts vast ingebouwd thermomat® met 2 schuifladen GN 1/1 150mm diep, 2 registerwanden inzetbaar.

Warmhoudmodule met Thermomat®, verrijdbaar met opzetstuk licht/warmte

Warmhoudmodule met Thermomat®, licht/warmte opzetstuk

Warmhoudmodule met Thermomat®, verrijdbaar met licht opzetstuk 

Warmhoudmodule met Thermomat®, met licht opzetstuk 

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

1180 780 900 1225

92 50 04 14

92 50 04 12

92 50 04 04

92 50 04 02

Uitvoering Afmeting in mm

Lengte Breedte Werkhoogte Hoogte met opzetstuk

Bestelnr.

Speciale accessoires

varithek® -Ceran-kookplaat (warmhoudplaat) 230 V, 800 W, (max. 3 x), V-1/1-CH-800-K08, (l x b x h 325 x 635 x 57 mm)

Reinigingskrabber voor Ceran-plaat

Klep omlaag, om ingebouwde systeemdragers te sluiten (niet voor alle modellen)

Klep omhoog, rvs, om de ingebouwde systeemdragers te sluiten (niet voor alle modellen)

Diverse varithek®  inschuifelementen voor opname in systeemdrager

Registerwand van rvs, laag, inhangbaar (max. 4 wanden), met goten aan beide kanten, voor het inschuiven van Gastronorm-bakken 

resp. thermoplates®  l x b x h: 42,5 x 560 x 435,5 mm, gootafstand 15 mm, 4 goten

Resopal bekleding aan lange/kopse kant zie speciale accessoires

Tabletglijbaan etc. zie speciale accessoires

Uitvoering op verzoek  (niet achteraf aan te brengen)

Vleugeldeuren van rvs, dubbelwandig, met kunststof greepholte aan de bedienkant

Linker deur, (b x w) 385 x 438,5 mm

Middendeur, (b x w) 322 x 438,5 mm

Rechter deur, (b x w) 385 x 438,5 mm

91 01 01 08

91 02 03 01

92 50 10 41

92 50 10 93

92 50 10 16

92 50 10 08

92 50 10 10

92 50 10 09



varithekbuffet kookmodules

Afdekking van rvs met gelijk met oppervlak ingebouwde kookplaten. Onder de afdekking rvs 
afschermkap met 1 randaardestekkerdoos, 230 V.
Onderbouw: open rvs buizenframe met 2 rvs vleugeldeuren.
Geïntegreerd circulatieluchtafzuigsysteem airclean3d® (2 standen) met actieve-koolfilter, centrifu-
gaalfilter, filter voor fijn vet en vetopvangschaal uitneembaar. Opzetstuk van rvs met ingebouwde 
verlichting 36 W en afneembare glasplank. Aan-/uit-schakelaar en extra 2 standenschakelaar 
voor afzuigsysteem rechts. Opstelling op rvs poten, met verchroomde pootdoppen, verstelbaar, 
los van de grond 160 mm / alternatief verrijdbaar met 4 dubbele stuur-stopwielen diameter 
125 mm van kunststof. Elektrische uitvoering: direct op het net aansluitbaar, rechts elektrische 
kabel, 3 m lang, met CEE-stekker 400 V. Elektrische aansluitwaarde: max. 10,5 kW, 400 V, 
nominale spanning 3 N AC 400 V 50 Hz.

Type RBS-KOM-CK 2 Ceran-kookplaten 
3,4 kW en telkens 2 ronde kookzones.

Type RBS-KOM-IK met 2 inductiekookplaten 
3,5 kW; links met ronde kookzone, rechts over 
gehele vlak verwarmbare kookzone.

Type KOM-IKW 2 inductiekookplaten 3,5 kW; 
links met wokcuvette, rechts met over gehele 
vlak verwarmbare kookzone.

Type Uitvoering Afmetingen in mm Bestelnr.

Lengte Breedte Werkhoogte Hoogte met 
opzetstuk

RBS-KOM-CK met 2 Ceran-kookplaten telkens 
3,4 kW

1180 780 900 1225 92 50 03 01

RBS-KOM-CK-F
verrijdbaar

met 2 Ceran-kookplaten telkens 
3,4 kW

1180 780 900 1225 92 50 03 03

RBS-KOM-IK met 2 inductiekookplaten 
telkens 3,5 kW

1180 780 900 1225 92 50 03 02

RBS-KOM-IK-F
verrijdbaar

met 2 inductiekookplaten 
telkens 3,5 kW

1180 780 900 1225 92 50 03 04

RBS-KOM-IKW met 2 inductiekookplaten
telkens 3,5 kW (links wokcuvette, 
rechts gelijk met oppervlak)

1180 780 900 1225 92 50 03 05

RBS-KOM-IKW-F
verrijdbaar

met 2 inductiekookplaten 
telkens 3,5 kW (links wokcuvette, 
rechts gelijk met oppervlak)

1180 780 900 1225 92 50 03 07

Speciale accessoires

Houder voor wokpan RBS-HALT-W, (l x b x h) 555 x 350 x 20 mm 92 50 10 15

Houder voor thermoplates® GN 1/1 (l x b x h) 555 x 350 x 20 mm 92 50 10 17

Houder voor thermoplates® GN 2/3 (l x b x h) 555 x 350 x 20 mm 92 50 10 18

thermoplates® GN 1/1, gecoat, met greep, 20 mm diep 84 01 09 32

Reinigingskrabber voor Ceran-plaat 91 02 03 01

Zeoliet filterelement voor airclean3d® 92 50 10 19

Demeyere wokpan WP3 van rvs, diameter 360 mm, 6 l capaciteit, met ronde bodem (met wokopzetstuk  
V-1/1-WA4 te gebruiken)

91 04 02 03

Demeyere wokpan van rvs, 8,5 liter capaciteit, met platte bodem  
(zonder wokopzetstuk inzetbaar)

91 04 02 04

Resopal bekleding aan lange/kopse kant zie speciale accessoires
Tabletglijbaan etc. zie speciale accessoires

Reserveonderdelen bij afzuigsysteem

Actieve-koolfilter 92 50 10 52

Vliesfilter 92 50 10 53
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Flexibeler alternatief: kookmodule met varithek® GN-port

Neutrale module met geïntegreerde airclean3d® circulatieluchtafzuigoplossing en verzonken 
opstelvlak
Afdekking rvs. Met verzonken opstelvlak 1055 x 580 x 160 mm bv. voor max. 3 x GN-port 1/1. 
Onder afdekking rvs afschermkap met 3 randaardestekkerdozen, 230 V. Onderbouw: open rvs bui-
zenframe, met 2 dubbelwandige vleugeldeuren van rvs. Geïntegreerd circulatieluchtafzuigsysteem 
airclean3d® (2 standen) met actieve-koolfilter, centrifugaalfilter, filter voor fijn vet en vetopvangscha-
len, uitneembaar. Opzetstuk van rvs met ingebouwde verlichting 36 W en afneembare glasplank, 
aan-/uitschakelaar en extra 2 standenschakelaar voor afzuigsysteem rechts. Aan de kant van de 
gasten rvs afscherming. Opstelling op rvs poten met verchroomde pootdoppen, verstelbaar, los 
van de grond 160 mm / alternatief verrijdbaar met 4 dubbele stuur-stopwielen diameter 125 mm 
van kunststof. Elektrische uitvoering: direct op het net aansluitbaar, rechts elektrische kabel, 3 m 
lang, met CEE-stekker 400 V. Elektrische aansluitwaarde: max. 10,5 kW. Nominale spanning 3 N 
AC 400 V 50 Hz. 

Type Uitvoering Afmetingen in mm Bestelnr.

Lengte Breedte Werkhoogte Hoogte met 
opzetstuk

RBS-NM-AIR met geïntegreerd airclean3d® 

circulatieluchtafzuigsysteem en 
verzonken opstelvlak

1180 780 900 1225 92 50 01 07

RBS-NM-AIR-F
verrijdbaar

met geïntegreerd airclean3d® 

circulatieluchtafzuigsysteem en 
verzonken opstelvlak

1180 780 900 1225 92 50 01 08

Speciale accessoires

Zeoliet filterelement voor airclean3d®(meerprijs) 92 50 10 19

varithek® GN-port (max. 3 stuks), l x b x h: 350 x 555 x 160 mm (= systeemdrager ter opneming van  
varithek®-inschuifelementen, SWISS PLY® thermoplates® en Gastronorm-bakken. Van rvs, dubbelwandig,  
binnen met 3 ingeperste goten) 91 05 03 01

Resopal bekleding aan lange/kopse kant zie speciale accessoires
Tabletglijbaan etc. zie speciale accessoires

Speciale accessoires: varithek®-inschuifelementen 

Afhankelijk van de eisen kunnen passende varithek®-inschuifelementen, (uitsluitend in combinatie met GN-port) op het verzonken opstelvlak worden ingeschoven.  
Het gehele gamma aan varithek®-inschuifelementen vindt u in onze prijslijst voor speciaalzaken.
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varithekbuffet koelmodules 

Afdekking van rvs onderbouw rvs buizenframe, links vleugeldeur, rechts koelmachinevak met 
ventilatiefilter, schakelaar en regelaar.
Onder de afdekking rvs afscherming bij de koelbak.
Opstelling op rvs poten, met verchroomde pootdoppen, verstelbaar, los van de grond 160 mm / 
alternatief verrijdbaar met 4 dubbele stuur-stopwielen diameter 125 mm van kunststof. 
Elektrische uitvoering: direct op het net aansluitbaar, rechts elektrische kabel, 3 m lang,  
met geaarde stekker 230 V. Nominale spanning 1N AC 230 V 50 Hz.

                              
  Slabuffet                                                 Vitrine      

Type RBS-KM koelbak met buizen voor 3 x 
GN 1/1 200 mm diep, geïsoleerd, aftapkraan, 
koelbereik: +6 °C t/m + 14 °C. Opzetstuk voor 
hoestbescherming van rvs met 2 zijwanden, aan 
de kant van de gasten volledig beglaasd met 
ingebouwde verlichting 36 W, aan-/uit-schake-
laar en demonteerbare glasplank. Elektrische 
aansluitwaarde: ca. 0,291 kW 230 V.

Type RBS-KM (slabuffet in zelfbediening)  
koelbak met buizen voor 3 x GN 1/1 200 mm 
diep, aftapkraan, koelbereik: +2 °C t/m + 10 °C. 
Opzetstuk: in midden, 2 rvs zijkanten, daartus-
senin rvs plank met ingebouwde verlichting. 
Daarboven glasplank, afneembaar, doorreik-
hoogte 400 mm. Elektrische aansluitwaarde:  
ca. 0,291 kW 230 V.

Type RBS-KMU circulatielucht-koelbak voor 3 x 
GN 1/1 100 mm diep, geïsoleerd, met afvoer, 
koelbereik + 5 °C t/m +12 °C. Reiniging van de 
koude lucht door uitwasbaar vliesfilter. Opzetstuk 
van rvs met ingebouwde verlichting 36 W en af-
neembare glasplank. Aan-/uitschakelaar. Aan de 
kant van de gasten volledig beglaasd. Elektrische 
aansluitwaarde: ca. 0,656 kW 230 V.

Type RBS-KMV (vitrine) circulatielucht-
koelbak voor 3 x GN 1/1 100 mm diep, met 
afvoer, koelbereik + 5 °C t/m +12 °C. Reiniging 
van de koude lucht door uitwasbaar vliesfil-
ter. Opzetstuk: telkens aan kopse kant 2 rvs 
zijkanten, daartussen rvs plank met ingebouwde 
verlichting. Daarboven glasplank, afneembaar, 
aan de kant van de gast 3 uitneemkleppen van 
acrylglas. Aan de bedienkant 2 glazen schuif-
deuren van VSG, binnen glasplank uitneembaar. 
Elektrische aansluitwaarde: ca. 0,656 kW 230 V.

Type Uitvoering Afmetingen in mm Bestelnr.

Lengte Breedte Werkhoogte Hoogte met 
opzetstuk

RBS-KM met opzetstuk en stille koeling 1180 780 900 1225 92 50 02 01

RBS-KM-F
verrijdbaar

met opzetstuk en stille koeling 1180 780 900 1225 92 50 02 04

RBS-KMS slabuffet zelfbediening/stille koeling 1180 780 900 1300 92 50 02 07

RBS-KMS-F
verrijdbaar

slabuffet zelfbediening/stille koeling 1180 780 900 1300 92 50 02 08

RBS-KMU met circulatieluchtkoelbak en 
opzetstuk

1180 780 900 1225 92 50 02 02

RBS-KMU-F
verrijdbaar

met circulatieluchtkoelbak en 
opzetstuk

1180 780 900 1225 92 50 02 05

RBS-KMV met vitrine en circulatieluchtkoelbak 1180 780 900 1560 92 50 02 03

RBS-KMV-F
verrijdbaar

met vitrine en circulatieluchtkoelbak 1180 780 900 1560 92 50 02 06

Speciale accessoires

thermoplates® GN 1/1, ongecoat, met greep, 100 mm diep 84 01 09 01

Bak voor condensatiewater GN 1/1 200 mm diep 84 01 01 07

Inlegbodem/druipplaat voor koelbak, uitsluitend voor type RBS-KMU en type RBS-KMV, per stuk 92 50 10 90

Afsluitplaat voor koelbak voor het afdekken van de koelbak, uitsluitend voor type RBS-KMU en type 
RBS-KMV, per stuk 92 50 10 92

Resopal bekleding aan lange/kopse kant zie speciale accessoires
Tabletglijbaan etc. zie speciale accessoires
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varithekbuffet neutrale modules 

Neutrale module
Afdekking van rvs. Onderbouw: open rvs buizenframe. Onder de afdekking rvs afschermkap 
met 5 randaardestekkerdozen, 230 V. 4 registerwanden inzetbaar. Opstelling op rvs poten, met 
verchroomde pootdoppen, verstelbaar, los van de grond 160 mm / alternatief verrijdbaar met 
4 dubbele stuur-stopwielen diameter 125 mm van kunststof. Elektrische uitvoering: direct op het 
net aansluitbaar, rechts elektrische kabel, 3 m lang, met CEE-stekker 400 V. Elektrische aansluit-
waarde: max. 10,5 kW, 400 V. Nominale spanning 3N AC 400 V 50 Hz.

Type RBS-NMA Opzetstuk voor hoestbescher-
ming van rvs met 2 zijwanden, aan de kant van 
de gasten volledig beglaasd met ingebouwde 
verlichting 36 W, aan-/uit-schakelaar en demon-
teerbare glasplank.

Type Uitvoering Afmetingen in mm Bestelnr.

Lengte Breedte Werkhoogte Hoogte met 
opzetstuk

RBS-NM zonder opzetstuk 1180 780 900 - 92 50 01 01

RBS-NM-F
verrijdbaar

zonder opzetstuk 1180 780 900 - 92 50 01 04

RBS-NMA met opzetstuk 1180 780 900 1225 92 50 01 02

RBS-NMA-F
verrijdbaar

met opzetstuk 1180 780 900 1225 92 50 01 05

Speciale accessoires

Rvs afscherming met 2 randaardestekkerdozen 30 V / max. 3,5 kW
Elektrische aansluitwaarde: 3,5 kW, 230 V, elektrische kabel  m lang, randaardestekker 230 V 43 72 19 12

Registerwand van rvs, hoog, inhangbaar (max. 4 wanden), met goten aan beide kanten, voor het inschuiven 
van Gastronorm-bakken resp. thermoplates® l x b x h: 42,5 x 560 x 579,5 mm, gootafstand 15 mm, 5 goten 92 50 10 04

Vleugeldeuren (niet achteraf aan te brengen) van rvs, dubbelwandig, hoog, aan de bedienkant.

Linker deur, (b x h) 385 x 582,5 mm

Middendeur, (b x h) 385 x 582,5 mm

Rechter deur, (b x h) 385 x 582,5 mm

92 50 10 05

92 50 10 07

92 50 10 06

Resopal bekleding aan lange/kopse kant zie speciale accessoires
Tabletglijbaan etc. zie speciale accessoires

12



varithekbuffet neutrale modules 

Neutrale module met koelkast en opzetstuk
Afdekking van rvs. Opzetstuk voor hoestbescherming van rvs met 2 zijwanden, aan de kant van de 
gasten volledig beglaasd met ingebouwde verlichting 36 W, aan-/uit-schakelaar en demonteerbare 
glasplank. Onderbouw open rvs buizenframe. Links: ingebouwde koelkast. In hygiëne-uitvoering, 
7 x GN 1/1, 65 mm diep. In midden: installatievak van rvs met ventilatiegleuven en ingebouwde 
schakelaar en regelaar.
Rechts: open kastvak, 2 registerwanden inhangbaar. Onder afdekking rvs afscherming met  
5 randaardestekkerdozen, 230 V.
Opstelling op rvs poten met verchroomde pootdoppen, verstelbaar, los van de grond 160 mm / 
alternatief verrijdbaar met 4 dubbele zwenk-stopwielen diameter 125 mm van kunststof. Elektri-
sche uitvoering: direct op het net aansluitbaar, rechts elektrische kabel, 3 m lang, met CEE-stekker 
400 V. Elektrische aansluitwaarde: max. 10,5 kW.
Nominale spanning 3N AC 400V 50 Hz.

Type Uitvoering Afmetingen in mm Bestelnr.

Lengte Breedte Werkhoogte Hoogte met 
opzetstuk

RBS-NMA-K met koelkast en opzetstuk 1180 780 900 1225 92 50 01 03

RBS-NMA-K-F
verrijdbaar

met koelkast en opzetstuk 1180 780 900 1225 92 50 01 06

Speciale accessoires

Registerwand van rvs, hoog, inhangbaar (max. 2 wanden), met goten aan beide kanten, voor het inschuiven 
van Gastronorm-bakken resp. thermoplates® l x b x h: 42,5 x 560 x 579,5 mm, gootafstand 15 mm, 5 goten 92 50 10 04

Resopal bekleding aan lange/kopse kant zie speciale accessoires
Tabletglijbaan etc. zie speciale accessoires

Uitvoering op verzoek

Opzetstuk RBS-LW, l x b x h: 1148 x 325 x 325 mm, met extra warmtefunctie (infrarood)
Elektrische aansluitwaarde in totaal 0,8 kW. 92 50 10 01
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varithekbuffet  hoekmodules

Hoekmodule 90°
Afdekking rvs, aan alle zijden 17 mm afgeschuind.
Onderbouw: open rvs buizenframe.
Los van de grond 160 mm. Opstelling op rvs poten met verchroomde pootdoppen, verstelbaar/
alternatief verrijdbaar met 4 dubbele zwenk-stopwielen diameter 125 mm van kunststof.

Type Uitvoering Afmetingen in mm Bestelnr.

Lengte Breedte Werkhoogte

RBS-EM90 90° 780 780 900 92 50 07 01

RBS-EM90-F
verrijdbaar

90° 780 780 900 92 50 07 02

Speciale accessoires

Bekleding aan de kant van de gasten (tweezijdig) voor hoekmodule 90°

Aanduiding / kleur Materiaal Bestelnr.

Tweezijdig zwart Resopal, massief 6 mm 92 50 10 22

Tweezijdig concept oak Resopal, massief 6 mm 92 50 10 23

Tweezijdig living beech Resopal, massief 6 mm 92 50 10 24

Tweezijdig north sea Resopal, massief 6 mm 92 50 10 25

Bekleding aan alle kanten (vier kanten) voor hoekmodule 90°

Vierzijdig zwart Resopal, massief 6 mm 92 50 10 26

Vierzijdig concept oak Resopal, massief 6 mm 92 50 10 27

Vierzijdig living beech Resopal, massief 6 mm 92 50 10 28

Vierzijdig north sea Resopal, massief 6 mm 92 50 10 29

Dienbladglijbaan etc., zie speciale accessoires

Hoekmodule 45 °
Afdekking van rvs, aan alle zijden 17 mm afgeschuind, totale hoek 45 ° afgeschuind. Onderbouw: open rvs buizenframe. Los van de grond 
160 mm. Opstelling op rvs poten, met verchroomde pootdoppen, verstelbaar / alternatief verrijdbaar met 4 dubbele zwenk-stopwielen.
Diameter 125 mm van kunststof.

Type Uitvoering Afmetingen in mm Bestelnr.

Lengte Breedte Werkhoogte

RBS-EM45 45° 780 780 900 92 50 08 01

RBS-EM45-F
verrijdbaar

45° 780 780 900 92 50 08 02

Speciale accessoires

Bekleding (aan vier kanten) voor hoekmodule 45°

Aanduiding / kleur Materiaal Bestelnr.

Vierzijdig zwart Resopal, massief 6 mm 92 50 10 35

Vierzijdig concept oak Resopal, massief 6 mm 92 50 10 36

Vierzijdig living beech Resopal, massief 6 mm 92 50 10 37

Vierzijdig north sea Resopal, massief 6 mm 92 50 10 38

Uitvoering op verzoek

Neerklapbare dienbladglijbanen, 330 mm breed, van vierkante rvs buizen of van rvs glad met 3 steunribben. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding 
bevestigd. Niet afneembaar.

Type Breedte in mm Van vierkante buis Van rvs glad Bestelnr.

RBS-TABK-45°-A1 
uitwendig

330 x - 92 50 11 10

RBS-TABK-45°-A3 330 - x 92 50 11 15

Neerklapbare bordglijbaan, 250 mm breed, van vierkante rvs buizen of van rvs glad. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar.

RBS-TABK-45°-A2 
uitwendig

250 x - 92 50 11 12

RBS-TABK-45°-A4 250 - x 92 50 11 18
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Speciale accessoires

varithekbuffet kassamodules 

Bekleding voor alle warmhoud-, kook-, koel-, neutrale en kassamodules

Bekleding, aan lengtezijde, (max. 1 plaat)

Type Materiaal Kleur l x b x h in mm Bestelnr.

RBS-VKL-L-S Resopal, massief 6 mm zwart 1172 x 718 x 6 92 50 10 03

RBS-VKL-L-CO Resopal, massief 6 mm concept oak 1172 x 718 x 6 92 50 10 45

RBS-VKL-L-LB Resopal, massief 6 mm living beech 1172 x 718 x 6 92 50 10 46

RBS-VKL-L-NS Resopal, massief 6 mm north sea 1172 x 718 x 6 92 50 10 47

Bekleding, kopse kant, (max. 2 plaat)

Type Materiaal Kleur l x b x h in mm Bestelnr.

RBS-VKL-S-S Resopal, massief 6 mm zwart 758 x 718 x 6 92 50 10 02

RBS-VKL-S-CO Resopal, massief 6 mm concept oak 758 x 718 x 6 92 50 10 42

RBS-VKL-S-LB Resopal, massief 6 mm living beech 758 x 718 x 6 92 50 10 43

RBS-VKL-S-NS Resopal, massief 6 mm north sea 758 x 718 x 6 92 50 10 44

Kassamodule links/rechts
Afmeting kassatafel: l x b: 600 x 580 mm
Afmeting kassabox: l x b: 800 x 780 mm
Elektrische aansluitwaarde: max. 3,5 kW, 230 V. Afdekking van rvs, in L-vorm uitgevoerd. 
 Kassatafel 85 mm verzonken.
Onderbouw: open rvs buizenframe, beenruimte: 600 x 610 mm met verstelbare voetsteun, 
2 randaardestekkerdozen, 230 V.
Los van de grond 160 mm. Opstelling op rvs poten met verchroomde pootdoppen, verstelbaar/
alternatief verrijdbaar met 4 dubbele zwenk-stopwielen diameter 125 mm van kunststof.  
Elektrische aansluitwaarde: 3,5 kW, 230 V, elektrische kabel  m lang, met randaardestekker 230 V.
Nominale spanning 1 N AC 230 V 50 Hz.

Type Uitvoering Afmetingen in mm Bestelnr.

Lengte Breedte Werkhoogte

RBS-KAML links 1180 780 900 92 50 06 01

RBS-KAML-F
verrijdbaar

links 1180 780 900 92 50 06 02

RBS-KAMR rechts 1180 780 900 92 50 06 03

RBS-KAMR-F
verrijdbaar

rechts 1180 780 900 92 50 06 04

Speciale accessoires

Resopal bekleding aan lange/kopse kant zie speciale accessoires
Tabletglijbaan etc. zie speciale accessoires
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Speciale accessoires

Uitvoering op verzoek

Neerklapbare dienbladglijbaan, 330 mm breed, van vierkante rvs buizen. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar.

Type Lange kant Kopse kant Breedte in mm Bestelnr.

RBS-TABK-L1 x - 330 92 50 11 04

RBS-TABK-S1 - x 330 92 50 11 08

Neerklapbare bordglijbaan, 250 mm breed, van vierkante rvs buizen. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar.

Type Lange kant Kopse kant Breedte in mm Bestelnr.

RBS-TABK-L2 x - 250 92 50 10 02

RBS-TABK-S2 - x 250 92 50 10 06

Neerklapbare dienbladglijbaan, 330 mm breed, van rvs met 3 steunribben. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar.

Type Lange kant Kopse kant Breedte in mm Bestelnr.

RBS-TABK-L3 x - 330 92 50 11 13

RBS-TABK-S3 - x 330 92 50 11 14

Neerklapbare bordglijbaan, 250 mm breed, van rvs, glad. Wordt met scharnieren aan de Resopal bekleding bevestigd. Niet afneembaar.

Type Lange kant Kopse kant Breedte in mm Bestelnr.

RBS-TABK-L4 x - 250 92 50 11 16

RBS-TABK-S4 - x 250 92 50 11 17

Afschermkappen, van rvs voor alle warmhoud-, kook-, koel-, neutrale, kassa- en hoekmodules (Niet bij uitvoering op wielen mogelijk)

Aanduiding Breedte in mm Bestelnr.

aan langszijde, voor 1 apparaat 1165 92 50 10 94

aan langszijde, voor 2 apparaten 2345 92 50 10 95

aan langszijde, voor 3 apparaten 3525 92 50 10 96

kopse kant 756 92 50 10 97

Verbindingsklemmen varithekbuffet voor afzonderlijke apparaten vast te koppelen 92 50 10 91
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Duitsland
Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstraße 44
D-72770 Reutlingen
Tel. +49 (0) 7121/518-0
Fax +49 (0) 7121/518 -302
E-mail: info@rieber.de
www.rieber.de

Oostenrijk
Rieber + Grohmann GesmbH.
Seybelgasse 13
A-1230 Wenen
Tel. +43 (0) 1/865 15 10-0
Fax +43 (0) 1/865 15 10-10
E-mail: office@rieber.at
www.rieber.at

Zwitserland
Rieber ag
Rorschacher Strasse
Postbus 118
CH-9402 Mörschwil
Tel. +41 (0) 71/868 93 93
Fax +41 (0) 71/866 27 37
E-mail: mail@rieber.ch
www.rieber.ch

Frankrijk
Rieber S.à.r.l.
8, rue du Périgord
B.P. 37
F-68272 Wittenheim Cedex
Tel. +33 (0) 389/62 50 60
Fax +33 (0) 389/57 17 94
E-mail: info@fr.rieber.de
www.rieber.de

Groot-Brittannië
BGL-Rieber Ltd.
Unit 6 Lancaster Park
Industrial Estate, Bowerhill,
Melksham
GB-Wiltshire SN12 6TT
Tel. +44 (0) 1225/70 44 70
Fax +44 (0) 1225/70 59 27
E-mail: sales@bglrieber.co.uk
www.bglrieber.co.uk

Nederland
Rieber Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 2
NL-2952 BK Alblasserdam
Tel. +31 (0) 78/691 83 05
Fax +31 (0) 78/693 14 39
E-mail:
Fred.van-der-Pennen@nl.rieber.de
www.rieber.de

Polen
Gastromedia Sp. z o.o.
ul. Sobocka 19
PL-01-684 Warszawa
Tel. +48 (0) 22/833 87 07
Fax +48 (0) 22/833 87 22
E-mail: gastro@gastromedia.pl
www.gastromedia.pl

www.rieber.de

Rieber is marktleider op het gebied van complete cateringoplossingen voor scholen, 
bedrijven, cateraars, hotels en restaurants, klinieken, tehuizen en voor legers.

Wij geven vorm aan de eetcultuur en zorgen op deze manier voor een aanzienlijk 
aandeel voor gezondheid en levenskwaliteit van de mensen – van jong tot oud.

Vooral op de plaatsen waar de productie en de consumptie van levensmiddelen qua 
ruimte en tijd gescheiden zijn, zorgen wij voor hoge kwaliteit van de spijzen, veiligheid 
en lage bedrijfskosten. Voor warm en koud, voor 1 t/m 1000 mensen.

Daarnaast verenigen onze oplossingen groot gebruiksnut en aantrekkelijk design met 
grote efficiëntie in het gebruik van materiaal, energie en water. Zodoende levert Rieber 
concrete toepassingen die in het alledaagse gebruik waardevolle energie en water 
uitsparen en op deze wijze hun bijdrage leveren aan het klimaat en de bescherming van 
het milieu.

Design: pearl creative, ludwigsburg, werksdesign
www.pearlcreative.com
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