
Warme keukens

Koude keukens

Spoelkeukens

Mobielekeuken.nl  is de 
specialist in mobiele keukens, 
afwasinstallaties en facilitaire 
ondersteuning. Desgewenst 
kan dit honderd procent 
turnkey.

Mobiele

keuken.nl 

Keukenoplossing binnen  
handbereik 

   

http://keuken.nl
http://keuken.nl


Voor alle 
tijdelijke 
oplossingen

Schakelbaar in 
elke gewenste 
opstelling

100%
Bent u op zoek naar een warme 
keuken, koude keuken of 
afwaskeuken? Dan bent u bij 
mobielekeuken.nl op het juiste 
adres.  

In alle situaties hebben wij voor u 
de juiste oplossing. 
Wij verhuren keukens aan de zorg, 
industrie, defensie, inrichtingen, 
festivals en overheid. 

Bent u op zoek naar een tijdelijke 
oplossing dan onderzoeken wij 
graag de mogelijkheden met u.

Gecertificeerde units!



 

In tal van situaties kan een spoelkeuken 
uitkomst bieden. De spoelkeuken heeft een 
aansluiting voor elektra en voor de aanvoer 
van water. U huurt de spoelkeuken compleet 
met dispensers, afzuiginstallatie en ontharder. 
Onze adviseur informeert u graag hierover.

Spoelkeukens voor elke 
situatie

Nieuw!

Montage en demontage

Onze medewerkers monteren en 
demonteren de mobiele unit ter plekke en 
coördineren het laden en lossen. De 
benodigde aan en afvoermaterialen en 
stroompunten inclusief kabels dienen klaar 
te liggen.



In uw tijdelijke keuken heeft u 
apparatuur nodig. Bij ons kunt u 
aangeven welke apparatuur u wenst. 
Denk hierbij aan Combisteamers, 
kookketels, braadsledes, koel en vries 
combinaties, warmhoudwagens, 
keukenrekken, afvalbakken en koelers. 
Wij kunnen apparatuur tegen meerprijs 
leveren, vanzelfsprekend bent u vrij om 
uw eigen elektronische apparatuur te 
plaatsen. 

In onze units mag geen gas 
gerelateerde apparatuur geplaatst 
worden.

Apparatuur voor 
tijdelijke situaties

Drinkwater 
Conform de wettelijke drinkwater voorschriften dient de drinkwaterinstallatie 
voor gebruik gedesinfecteerd en bemonstert te worden. 

Storingsdienst 
In de huurprijs inbegrepen is een 24-uurs storingsdienst. Storingen t.g.v. 
bedieningsfouten en/of stroomspanning problemen vallen niet onder deze 
service, deze kosten worden doorberekend. 

Ondergrond 
De ondergrond dient vlak en verhard te zijn. Tevens dient de losplaats ten alle 
tijde goed bereikbaar en berijdbaar te zijn om te laden en lossen. De 
verhuurder is nimmer aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan het 
terrein. 
De huurder zorgt ervoor dat het terrein na verhuring in originele toestand 
wordt hersteld.

Algemene 
zaken



Standaard uitvoering keuken en 
spoelkeukens

Antislipvloer (R12) 
Elektrische verwarming en verlichting 
Geïntegreerde vloergoot afm. 3.000 x 300 mm met stankafsluiter 
Wanden en plafonds uitgevoerd in naadloze polyester  
Hoofdverdeelkast met onderverdeling en hoofdschakelaar 
Warmwaterboiler 2 x 10 liter 
Papier handdoekhouder en 2 zeepdispensers  
Dakluiken en ramen



Service

Elk project wordt bij door één en 
dezelfde projectleider van A t/m Z 
begeleid. Hierdoor staat het gehele 
traject van offerteaanvraag, 
voorbereiding, uitwerking in CAD-
tekeningen, testen van apparatuur door 
bekwame monteurs, tot en met de 
uiteindelijke plaatsing en oplevering 
onder controle.  
Het geeft de garantie dat uw wensen 
ten aanzien van tijdelijke keukenunits 

tot in het allerkleinste detail, en naar 
volste tevredenheid worden vervuld. 
Wij  leveren elk project sleutel-klaar 
(indien gewenst turnkey) af. 
Binnen 24 uur kan elke gewenste 
keuken inzetbaar zijn.  

Wij garanderen de juiste werking van 
alle apparatuur en installaties.



Koude keuken 019435K

Spoelkeuken 109435S

Afmetingen  10.000 x 3.000 x 3.000 mm uitwendig 
Koelcel  1.970 x 3.000 x 3.000 mm uitwendig 
Gewicht  7.500 kg* 
Aansluitingen 
Koud water  3/4* 2,5-6 bar 
Afvoer   110 mm PP-buis 
Electra   400V 3-+N +PE 160Amp* 
Vorstbewaking 230V 1-+N +PE 16 Amp 

* afhankelijk van de inrichting 

Afmetingen  10.000 x 3.000 x 3.000 mm uitwendig 
Apparatuur  Maximaal 10 apparaten 
Gewicht  8.000 kg* 
Aansluitingen 
Koud water  3/4* 2,5-6 bar 
Afvoer   110 mm PP-buis 
Electra   400V 3-+N +PE 250Amp* 
Vorstbewaking 230V 1-+N +PE 16 Amp 

* afhankelijk van de inrichting 

Warme keuken 019435W

Afmetingen  6.000 x 3.000 x 3.000 mm uitwendig 
Gewicht  5.000 kg* 
Aansluitingen 
Koud water  3/4* 2,5-6 bar 
Afvoer   110 mm PP-buis 
Electra   400V 3-+N +PE 160Amp* 
Vorstbewaking 230V 1-+N +PE 16 Amp 



Transport
Het transport  en kraanwerkzaamheden van onze units wordt verzorgd door 
Lubbers te Schoonebeek en zal altijd apart worden geoffreerd. 
De vrachtauto is met een kraan uitgerust die de container enkel direct naast het 
voortuig kan laden en lossen. Mocht door de lokale omstandigheden de inzet 
van een externe kraan nodig zijn dan worden deze kosten apart in rekening 
gebracht.

Zaken welke niet standaard in een offerte zijn opgenomen

Vetafscheider & Pomp ( optioneel ) 
Sluizen, oprijplaten, aansluiting aan bestaande gebouwen 
Verbruiksproducten 
Eindreiniging op locatie, de units worden bezemschoon opgeleverd 
In- en uitbouwen apparatuur derden 
Voorziening t.b.v. brand, inbraakpreventie en blikseminslag 
Verzekering van de huurmaterialen 
Bouwvergunningen & keuringen 
Overspanning en bliksembeveiliging 
Data en telefooninstallatie’s 
Brandmelding en ontruimingsinstallatie 
Stroomkabel en energiekosten 
Leveren en aansluiten van de benodigde hoofdaansluitingen t.b.v. 
stroom, water en afvoer 
Funderingen en grondwerkzaamheden indien noodzakelijk 
Parkeervergunningen en ontheffingen 
Verwijderen beplanting  
Reinigen containers na montage, de units worden bezemschoon 
opgeleverd 
Vervaardigen hijsplan 
Ter beschikking van een gecertificeerde rigger 
Desinfecteren van de geleverde drinkwaterinstallatie 
Bemonsteren drinkwater door een erkent laboratorium 

Mobiele keuken is 
een onderdeel van 
Funfactory050 BV

mobielekeuken.nl 
Europaweg 21 
9636 HT Zuidbroek 
T 0598-452695 of  
M 0621200575
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