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Mobiele keukens hebben diverse 
benamingen zoals modulaire keukens, 
mobiele keukens of tijdelijke keukens. Hoe u 
het ook wilt noemen, de benaming is in het 
kort een tijdelijke keuken leveren al dan niet 
ingericht op uw wensen en behoefte, 

Onze units zijn uniek, zo zijn de units 
onbeperkt koppelbaar in zowel de lengte 
als de breedte en zelfs in de hoogte met 
lift.  

Zo hebben onze units 1 maat  welke 
universeel is te vullen met de gewenste 
apparatuur. Zo heeft elke keuken zijn vaste 
indeling met anti slip vloer, rvs wanden, 
boilers, wasruimte, afzuigkap en werkbanken. 
Ook bieden wij units aan met airco.  

U kunt er ook voor kiezen uw eigen apparaten 
te plaatsen.  

De units kunnen worden aangesloten op 63 
Amp, 32 Amp of Euro-stekker, zo gebruikt u 
daadwerkelijk wat de apparatuur vraagt en 
bespaart u op de elektrische kosten. Kookt de 
kok liever op gas? Geen probleem, hiervoor 
hebben wij een extra aansluiting voor 
gemaakt onder de afzuigkap. 
Onze keukens zijn geschikt voor tijdelijke 
oplossingen bij restaurants, instellingen of 
aanvulling bij bestaande keukens, denk hierbij 
bijvoorbeeld ook eens aan renovatie. 

De kosten van inhuur hangen af van 
verschillende factoren zoals periode, locatie 
en uw wensen. 
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TRANSPORT & PLAATSING



Het plaatsen van de juiste 
apparatuur in uw bestelde unit 
vergt deskundigheid en een goed 
overleg. Wij bieden u deze optie 
aan en uiteraard kunt u ook uw 
eigen apparatuur plaatsen. 
Onze keukenapparatuur bestaat 
o.a. uit; Rational steamers, 
koelingen, vriezers, bakplaten, 
grillen, snijmachines, frituur etc 
etc, 

Ook bieden wij de mogelijkheid 
om een witgoed container te 
huren. Onze witgoed container is 
voorzien van diverse aansluitingen 
voor zowel wasmachines als 
drogers. Een gespecialiseerd team 
van installateurs komen de 
bestelde unit aansluiten. 

Onze koel/vriescontainers zijn een 
ideale oplossing voor een tijdelijk 
probleem. De units zijn 20 ft en 
eenvoudig op locatie te plaatsen. 
U heeft de keuze uit vriezen of 
koelen.

- APPARATUUR 
- WITGOED 
- KOELING VRIEZER
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Wij verhuren CO2 vrije camera en 
lichtmasten. Deze zijn voorzien van een accu 
en zonnepanelen waardoor deze overdag 
opgeladen worden. Een duurzame 
oplossing om voldoende veiligheid te 
creëren.   

Onze lichtmasten zijn volledig elektrisch en 
werken op een accu die de lichtmast tot 25 
tot 30 uur van voeding kan voorzien. De 
masten kunnen tijdens het branden extra 
gevoed worden indien nodig, 

In tegenstelling tot masten gevoed door 
diesel aggregaten zijn onze masten 
geruisloos, zo ondervind het publiek en 
aanwonenden geen overlast. 

Doordat onze lichtmasten niet gevoed 
worden door een aggregaat zijn ze  
uitstoot vrij. Hierdoor kunnen ze overal 
worden ingezet en houden we rekening met 
het milieu. 

MOBIELE LICHTMASTEN EN 
CAMERABEVEILIGING
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Duidelijke communicatie voorkomt misverstanden

U neemt contact met ons op en u ontvangt 
alle gewenste informatie.

Contactmoment
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Vervolgens maken wij een afspraak met u 
om de details door te spreken.

Afspraak
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De bestelde goederen worden bij u 
geleverd op de aangegeven locatie en 
desgewenst turn key opgeleverd.

Levering
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De gehuurde items worden conform 
afspraak opgeleverd.

Gebruik
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UW PROJECT MAKEN WE SAMEN TOT 
EEN SUCCES!

Bij ons bent u geen nummer maar een respectabele opdrachtgever.     
Samen met u willen wij het project laten slagen en alles op alles zetten om     
het in detail in te vullen. 

Geïnteresseerd ? Bel ons gerust of stuur een mail via de site en wij nemen      
contact met u op om uw wensen te bespreken. 

Marcel Udinga 
T. 0621200575  

www.mobielekeuken.nl is een onderdeel van BMWSR B.V. KVK 71985638 BTW 
NL8589.29.272.B01 IBAN NL32INGB0008368701 

tel:0621200575

