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Deze brochure is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen uitgever en
auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Foto’s zijn
ter illustratie en komen niet altijd overeen met de werkelijkheid.
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Frietwagens

Frietwagen 4.20

Afmetingen
Lengte: 420 cm
Breedte: 200 cm
Hoogte: 230 cm

Gewicht
Eigen gewicht: 1300 kg
Laadvermogen: 700 kg
Maximaal totaalgewicht: 2000 kg
Aantal assen: 2 (tandemasser)

Frietwagen 4.20 XL

Afmetingen
Lengte: 420 cm
Breedte: 200 cm
Hoogte: 230 cm

Gewicht
Eigen gewicht: 1300 kg
Laadvermogen: 700 kg
Maximaal totaalgewicht: 2000 kg
Aantal assen: 2 (tandemasser)

Bakwand
3 friteuses met elk 2 mandjes.
De friteuses werken op 3 propaan gasflessen,
die wij mee kunnen leveren.

Bakwand hoge capaciteit
3 hoge capaciteit friteuses met een inhoud van 25 liter!
Deze fritueses hebben een afbakcapaciteit van ca. 225 kg
friet per uur. De friteuses werken op 5 propaan gasflessen.

Uitrusting
– Aansluitkabel 230v
– Glasdeur koelkast
– RVS Koelwerkbank
– Ledverlichting
– Veel opbergruimte
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Binnenverlichting
– Degelijke vloer
– Optioneel: frituur gereedschap
– Optioneel: generator voor eigen stroomvoorziening

Stroomvoorziening
Onze frietwagens werken op een
normaal 230v stopcontact voor de
verlichting, koeling en afzuiging.

085 250 00 57 - info@rentwereld.nl

Transport
Wij kunnen het transport van de frietwagen
voor u verzorgen. U kunt er ook voor kiezen
om de frietwagen zelf af te halen.
Veiligheid
– Gekeurde brandblusser
– Blusdeken
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Foodtrucks

Foodtrucks

Omschrijving
Onze foodtrucks zijn reclamevrij en te gebruiken
voor diverse toepassingen.
Stroomvoorziening
Onze foodtrucks werken op een normaal 230v
stopcontact voor de verlichting, koeling en
afzuiging. Geen stroom in de buurt? Huur onze
generator.
Uitrusting foodtrucks
– Een RVS-afzuigkap
– Een RVS koelwerkbank 3-deurs
– LED interieurverlichting
– Voldoende werkruimte
– Voldoende stopcontacten
– Veel opbergruimte
– Gietvloer met afvoer gat
– Zo gebouwd dat deze foodtruck multi
inzetbaar is.
– 2x uitgifte luik (zijkant en achter)
– Aansluitkabel 230v
Transport
Wij verzorgen het transport van de foodtruck voor u.
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Frietwagen
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Koelcellen

Koelcel 200

Koelcel 400

Afmetingen
Lengte: 200 cm
Breedte: 200 cm
Hoogte: 225 cm

Afmetingen
Lengte: 400 cm
Breedte: 180 cm
Hoogte: 225 cm

Koelmotor
De koelmotor is instelbaar van 1 t/m 10 graden Celsius.

Koelmotor
De koelmotor is instelbaar van 1 t/m 10 graden Celsius.

Stroomvoorziening
Dit type koelcel werkt op een normaal 230v stopcontact
en gebruikt 855 watt.

Stroomvoorziening
Dit type koelcel werkt op een normaal 230v stopcontact
en gebruikt 1600 watt.

Uitrusting koelcel
– Aansluitkabel 230v
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Binnenverlichting
– Degelijke vloer
– Optioneel: generator voor eigen stroomvoorziening

Uitrusting koelcel
– Aansluitkabel 230v
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Binnenverlichting
– Degelijke vloer
– Optioneel: generator voor eigen stroomvoorziening

Transport
Wij verzorgen het transport van de koelcel voor u.

Transport
Wij verzorgen het transport van de koelcel voor u.
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Vriescellen

Vriescel 200

Afmetingen
Lengte: 200 cm
Breedte: 200 cm
Hoogte: 225 cm

Koelmotor
De vriesmotor is instelbaar van -20 t/m 10 graden Celsius.
Stroomvoorziening
Dit type vriescel werkt op een normaal 230v stopcontact
en gebruikt 1600 watt.
Uitrusting vriescel
– Aansluitkabel 230v
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Binnenverlichting
– Degelijke vloer
– Optioneel: generator voor eigen stroomvoorziening
Transport
Wij verzorgen het transport van de vriescel voor u.
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Koelaanhangers

Koelaanhanger 1300

Afmetingen
Lengte: 250 cm
Breedte: 145 cm
Hoogte: 180 cm

Gewicht
Eigen gewicht: 580 kg
Laadvermogen rijdend: 720 kg
Laadvermogen stilstaand: 5000 kg
Aantal assen: 1 (enkelasser)

Koelaanhanger 2700

Afmetingen
Lengte: 300 cm
Breedte: 155 cm
Hoogte: 200 cm

Gewicht
Eigen gewicht: 790 kg
Laadvermogen rijdend: 1910 kg
Laadvermogen stilstaand: 5000 kg
Aantal assen: 2 (tandemasser)

Koelaanhanger 3500

Afmetingen
Lengte: 350 cm
Breedte: 180 cm
Hoogte: 200 cm

Gewicht
Eigen gewicht: 890 kg
Laadvermogen rijdend: 1810 kg
Laadvermogen stilstaand: 5000 kg
Aantal assen: 2 (tandemasser)

Koelmotor
De koelmotor is instelbaar van
1 t/m 10 graden Celsius

Koelmotor
De koelmotor is instelbaar van
1 t/m 10 graden Celsius

Koelmotor
De koelmotor is instelbaar van
1 t/m 10 graden Celsius

Stroomvoorziening
Dit type koelaanhanger werkt op een normaal
230v stopcontact en gebruikt 855 watt.

Stroomvoorziening
Dit type koelaanhanger werkt op een normaal
230v stopcontact en gebruikt 855 watt.

Stroomvoorziening
Dit type koelaanhanger werkt op een normaal
230v stopcontact en gebruikt 855 watt.

Uitrusting koelaanhanger
– Aansluitkabel 230v
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Binnenverlichting met schakelaar
– Verzwaard neuswiel
– Voorzien van vier zware steunpoten
– Stootrand rondom
– Dikke kunststof wanden
– Optioneel: oprijplaten
– Optioneel: generator voor eigen
stroomvoorziening

Uitrusting koelaanhanger
– Aansluitkabel 230v
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Binnenverlichting met schakelaar
– Verzwaard neuswiel
– Voorzien van vier zware steunpoten
– Stootrand rondom
– Dikke kunststof wanden
– Optioneel: oprijplaten
– Optioneel: generator voor eigen
stroomvoorziening

Uitrusting koelaanhanger
– Aansluitkabel 230v
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Binnenverlichting met schakelaar
– Verzwaard neuswiel
– Voorzien van vier zware steunpoten
– Stootrand rondom
– Dikke kunststof wanden
– Optioneel: oprijplaten
– Optioneel: generator voor eigen
stroomvoorziening

085 250 00 57 - info@rentwereld.nl
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Vriesaanhangers

Vriesaanhanger 1350

Vriesaanhanger 2700

Afmetingen
Lengte: 260 cm
Breedte: 140 cm
Hoogte: 200 cm

Afmetingen
Lengte: 300 cm
Breedte: 155 cm
Hoogte: 200 cm

Gewicht
Eigen gewicht: 530 kg
Laadvermogen rijdend: 820 kg
Laadvermogen stilstaand: 4000 kg
Aantal assen: 1 (enkelasser)

Gewicht
Eigen gewicht: 790 kg
Laadvermogen rijdend: 1910 kg
Laadvermogen stilstaand: 5000 kg
Aantal assen: 2 (tandemasser)

Koel-vriesmotor
De koel-vriesmotor is instelbaar van -20 t/m +10 graden. Celcius.

Koel-vriesmotor
De koel-vriesmotor is instelbaar van -20 t/m +10 graden.

Stroomvoorziening
Dit type vriesaanhanger werkt op een normaal
230v stopcontact en gebruikt 1200 watt.

Stroomvoorziening
Dit type vriesaanhanger werkt op een normaal
230v stopcontact en gebruikt 1200 watt.

Uitrusting vriesaanhanger
– Aansluitkabel 230v
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Geïsoleerde wanden
– Binnenverlichting
– Degelijke traanplaat vloer
– Stevige steunpoten
– Koeldeur sluiting
– Optioneel: oprijplaten
– Optioneel: generator voor eigen stroomvoorziening

Uitrusting vriesaanhanger
– Aansluitkabel 230v
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Geïsoleerde wanden
– Binnenverlichting
– Degelijke traanplaat vloer
– Stevige steunpoten
– Koeldeur sluiting
– Optioneel: oprijplaten
– Optioneel: generator voor eigen stroomvoorziening
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Koelaanhangers
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Mobiele badkamers

Mobiele badkamer

Afmetingen
Gewicht
Lengte: 240 cm Gewicht: 750 kg
Breedte: 220 cm Aantal assen: 1 (enkelasser)
Hoogte: 270 cm

Stroomvoorziening
Onze mobiele badkamer is voorzien van een
230v aansluiting voor de verlichting en de boiler.
Beschikbaarheid
Wij beschikken over een ruim aanbod van dit
type mobiele badkamer.
Transport
Wij kunnen het transport van de
mobiele badkamer voor u verzorgen.

Aansluiten
Wij kunnen de mobiele badkamer
op locatie voor u aansluiten.

Direct een offerte?

Uitrusting mobiele badkamer
– Aansluitkabel 230v
– Inloopdouche met douchegordijn
– Boiler
– Afvoer
– Saniboyeur
– Stabiele steunpoten
– Purschuim sandwichpanelen voor beter warmtebehoud
– Dakluik voor beluchting
– Toilet met normale spoelfunctie
– Verwarming, ook in de technische ruimte
– Badmeubel met wasbak en spiegel
– Bankje en kledinghaakjes
Binnen 10 meter van de mobiele badkamer dient een afvoerput aanwezig te zijn.
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Douchecabines

Douchecabine 160

Rentwereld heeft een groot aantal douchecabines. Deze douchecabines zijn perfect voor festivalterreinen. Door hun compacte omvang zijn deze
douchecabines makkelijk en snel te plaatsen. Deze doet dienst als vervanging voor een douche of badkamer die wegens een verbouwing of renovatie niet
bruikbaar is.
De douchecabine is voorzien met een warmwater boiler van 50 liter. Het enige waarvoor u dient te zorgen is een aansluiting op de waterleiding
(door middel van een buitenkraan), afvoer en elektra.
Afmetingen
Lengte: 160 cm
Breedte: 120 cm
Hoogte: 250cm
Gewicht
Gewicht: 250kg
Benodigde aansluitingen
– Stroom: 230v aansluiting 1x vrije groep
– Wateraansluiting: binnen een straal van 15 meter dient er een
(koud water) GeKa of Gardena wateraansluiting aanwezig te zijn.
– Afvoer: binnen een straal van 7, 5 meter dient een afvoerput aanwezig
te zijn.
Aantal personen
Deze douchecabine is geschikt voor 1 persoon

Voordelen
– Makkelijk verplaatsbaar (formaat 2 europallets)
– Overal te plaatsen
– Compact
– Gemakkelijk schoon te houden
– Rioolaansluiting
– Warm water door middel van een 50 liter boiler
– Verlichting
– Thermostaat kraan
– Douchekop houder
– Stopcontact
– Ventilator/afzuiging
Transport
Wij verzorgen het transport van de douchecabine voor u.
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Mobiele badkamer
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Toiletcabines

Toiletcabine

Mindervalidentoilet

Afmetingen
Breedte: 110 cm
Diepte: 120 cm
Hoogte: 231 cm

Afmetingen
Breedte: 157 cm
Diepte: 157 cm
Hoogte: 231 cm

Gewicht
Gewicht leeg: 75 kg
Inhoud: 225 liter

Gewicht
Gewicht leeg: 108 kg
Inhoud: 125 liter

Aantal personen
Wij beschikken over een groot aantal toiletcabines. Door het plaatsen
van meerdere cabines kunnen ook grote evenementen van voldoende
sanitair worden voorzien.

Aantal personen
Wij beschikken over een groot aantal mindervalidentoilet. Door het
plaatsen van meerdere cabines kunnen ook grote evenementen van
voldoende sanitair worden voorzien.

Voordelen van deze toiletcabines
– Grote capaciteit
– Overal te plaatsen
– Eenvoudig te verplaatsen
– Gemakkelijk schoon te houden
– In een vrolijke gele kleur uitgevoerd, perfect voor festivals

Voordelen mindervalidentoilet
– Grote capaciteit
– Overal te plaatsen
– Eenvoudig te verplaatsen
– Gemakkelijk schoon te houden
– Geschikt voor mindervalide mensen

Transport
Wij kunnen het transport en de schoonmaak van de
toiletcabines verzorgen

Transport
Wij kunnen het transport en de schoonmaak van de
mindervalidentoilet verzorgen
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Plaskruizen - handwasunits

Plaskruizen

Handwasunits

Afmetingen
Breedte: 112 cm
Diepte: 112 cm
Hoogte: 160 cm

Afmetingen
Breedte: 125 cm
Diepte: 60 cm
Hoogte: 137 cm

Gewicht
Gewicht leeg: 40 kg
Inhoud: 400 liter (+/- 1300 plasbeurten)

Gewicht
Gewicht leeg: 47 kg
Schoon water inhoud: 162 liter
Afvalwater inhoud: 178 liter

Voordelen plaskruizen
– Wildplassen voorkomen
– Grote capaciteit
– Ruimtebesparend (4 uninoirs in 1)
– Overal te plaatsen
– Eenvoudig te verplaatsen
– Gemakkelijk schoon te houden
– Passen in elk straatbeeld
– Door zijn hippe gele kleur perfect voor festivals

Voordelen en specificaties
– Hygiënisch
– Grote capaciteit
– Ruimtebesparend
– Overal te plaatsen
– Eenvoudig te verplaatsen
– Gemakkelijk schoon te houden
– Passen in elk straatbeeld
– Afneembare deksel
– 2 handige voetpompen om het water op te pompen
– Grote wasbak
– Ruimte voor een parasol wanneer ze in eilandopzet worden geplaatst

Transport
Wij kunnen het transport en de schoonmaak van de
plaskruizen verzorgen

Transport
Wij kunnen het transport en de schoonmaak van de
handwas units verzorgen
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Toiletwagens

Toiletwagen 2.40

Toiletwagen 5.20

Toiletwagen 5.70

Afmetingen
Gewicht
Lengte: 240 cm Eigen gewicht: 750 kg
Breedte: 182 cm Aantal assen: 1 (enkelasser)
Hoogte: 280 cm

Afmetingen
Gewicht
Lengte: 520 cm Eigen gewicht: 2000 kg
Breedte: 250 cm Aantal assen: 2 (tandemasser)
Hoogte: 302 cm

Afmetingen
Gewicht
Lengte: 570 cm Eigen gewicht: 2200 kg
Breedte: 250 cm Aantal assen: 2 (tandemasser)
Hoogte: 290 cm

Dames- en herentoilet
Onze toiletwagen 2.4 is voorzien van 2 luxe
hangtoiletten, verwarming, stopcontact en
wastafel.

Damestoiletten
Keurig afgewerkte toiletruimte. Voorzien van 3
afgesloten toiletruimtes met hangtoilet. De ruimte
is voorzien van een badmeubel met keramische
waskom. De deur van het badmeubel is
afsluitbaar. De toiletten hebben een normale
spoelfunctie, u hoeft dus geen chemische
middelen te gebruiken.

Damestoiletten
Keurig afgewerkte toiletruimte. Voorzien van 6
afgesloten toiletruimtes met hangtoilet. Aan de
achterkant van de toiletwagen zijn 4 wasbakken
met een grote spiegel. De toiletten hebben een
normale spoelfunctie, u hoeft dus geen chemische middelen te gebruiken.

Herentoiletten
Keurig afgewerkte toiletruimte voorzien van
4 urinoirs en 1 afgesloten toiletruimte met
hangtoilet. De ruimte is voorzien van een
badmeubel met keramische waskom. De deur van
het badmeubel is afsluitbaar. De toiletten
hebben een normale spoelfunctie, u hoeft dus
geen chemische middelen te gebruiken.

Herentoiletten
Keurig afgewerkte toiletruimte voorzien van
1 groot urinoir en 3 afgesloten toiletruimte met
hangtoilet. Aan de achterkant van de toiletwagen
zijn 4 wasbakken met een grote spiegel. De deur
van het badmeubel is afsluitbaar. De toiletten
hebben een normale spoelfunctie, u hoeft dus
geen chemische middelen te gebruiken.
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Kassa units

Afmetingen
Lengte: 200 cm
Breedte: 125 cm
Hoogte: 225 cm
Aantal personen
Deze kassa unit is geschikt voor 2 personen
Stroomvoorziening
Dit type kassa unit werkt op een normaal 230v
stopcontact.

Uitrusting kassa unit
– Aansluitkabel 230v
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Led binnenverlichting met schakelaar
– Led verlichting aan de buitenkant
– 2 verkoopramen
– 2 kassalades
– Dubbel stopcontact
– Rolluik
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Woonunits

Woonunit 733 - 4 pers

Afmetingen
Lengte: 730 cm
Breedte: 250 cm
Hoogte: 292 cm
Gewichten
Eigen gewicht: 2000kg
Aantal assen: 0
Aantal personen
Deze woonunit is geschikt voor 4 personen
Aansluiten woonunit
De woonunit kan aangesloten worden op een
230v 16a aansluiting (2x vrije groep) en een
wateraansluiting (koud water), binnen een straal
van 20 meter. Door de boiler in de woonunit
wordt het water voor het douchen en de keuken
verwarmd. Afvoer dient binnen een straal van 15
meter aanwezig te zijn.

Uitrusting woonunit
Woonkamer: Vaste tafel met vier stoelen, TV, draai-en
kiepramen (dubbel glas) met luxaflex.
Keuken: 4-pits gasstel, afzuigkap, oven, koelkast
(tafelmodel), afwasmachine, spoelbak en diverse kasten
en laden.
Badkamer: wastafel, toilet, douche met thermostaatkraan, douchegordijn, boiler 55 liter en wasmachine/
droger.
Slaapkamer: 2 slaapkamers met stapelbed en kastruimte.
– Degelijke Grundfoss pomp
– Stabiele steunpoten
– PUR schuim sandwich panelen voor warmtebehoud
– Gebruikte materialen: Trespa, geen hout!
– Voorzien van verwarming ook in de technische ruimte
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Referenties
Rentwereld is te vinden bij grote festivals en evenementen. Hieronder vindt u een klein overzicht van onze referenties.

Defqon 1.

Lowlands

KLM Open

Mysteryland

Hippie festival

Arena Amsterdam

Nijmeegse 4 daagse

Feyenoord

FC Utrecht

Best Kept Secret

Concert at Sea

Toost festival

Aardappel demodag

North sea jazz

Loveland festival

ADE Amsterdam

Welcome to the future

Zwarte Cross

Tomorrowland

Pinkpop
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Festivals

Festivals en evenementen
Er komt veel kijken bij het organiseren van een evenement. Misschien heeft u het vaker gedaan, misschien is het voor u de eerste keer. Een groot of klein
evenement? Er komt altijd veel voorbereiding bij kijken. U gaat bedenken wat voor soort evenement u wilt organiseren, u gaat een haalbaarheidsonderzoek doen en later gaat u plannen maken voor de locatie van het evenement. Artiesten moeten geregeld worden, beveiliging moet geregeld worden er
moet een budget plan gemaakt worden.
Eten op een evenement is een must have. Friet doet het altijd goed op een festival, gaat u een frietkar huren? Heeft u naast een frietkar ook een koelaanhanger nodig? Of kiest u ervoor om het uit handen te geven en een percentage van de omzet te krijgen? Al met al moet er dus veel nagedacht worden
over het organiseren van een evenement.

Rentwereld ontzorgd u
Rentwereld kan u veel kopzorgen uit handen nemen. Wij beschikken over voldoende ervaring en middelen om uw evenement tot een succes te maken!
Wij beschikken over moderne frietwagens (zonder reclame), foodtrucks, koelingen, toiletwagens, toilet cabines, plaskruizen, handwas units, kassa units etc.

Totaalpakket
Rentwereld kan u een totaalpakket bieden voor uw festival of evenement. Wij brengen en halen alles met eigen vervoer, dit scheelt u in de kosten.
Wij maken graag voor u een prijs op maat voor uw festival. Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
Dit kan via onze website www.rentwereld.nl of direct per mail: info@rentwereld.nl
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Verkoop

Casco verkoopwagens

Frietwagens

Wanneer u van plan bent uw verkoopwagen volledig zelf in te richten
dan is deze casco verkoopwagen perfect voor u. Een degelijke
verkoopwagen met een toegangsdeur en klep over de volle lengte van
de wagen. De wanden zijn uit één stuk gemaakt, hierdoor heeft u geen
kitnaden.

Onze frietkarren zijn standaard voorzien van 3 hoogrendement gas
friteuses met elk 2 mandjes. Deze friteuse heeft een afbakcapaciteit van
ongeveer 80 kg friet per uur. Verder is de frietkar standaard geheel rvs
afgewerkt met een verkoopbalie over de volle breedte van de wagen.
Ook zijn de frietkarren standaard voorzien van een rvs afzuigkap met
een, in acht standen verstelbare, motor met ingebouwde hittebestendige verlichting. Wij kunnen de frietkar naar wens voor u inrichten. Zo
hoeft de wagen niet per se gebruikt te worden als frietkar, maar kunnen wij hem ook inrichten als mobiele keuken, pannenkoekenwagen,
ijskraam, poffertjeskraam, shoarmawagen, pizzawagen en ga zo maar
door.

Volledig naar wens
Wij kunnen de casco verkoopwagen compleet naar wens inrichten. Of
u de wagen nu gaat inzetten als frietwagen, olliebollenkraam of als verkoopwagen voor hamburgers of churros, wij kunnen de inrichting voor
u verzorgen. Door onze jarenlange expertise weten wij als geen ander
waar u aan moet denken bij de inrichting. Wij zullen u daarin adviseren.
Vrijwel alles is hierin mogelijk.

Bestickering / wrappen
In onze werkplaats kunnen wij naast de inrichting van uw frietkar in
samenwerking met ons reclamebureau direct de verkoopwagens
voorzien van uw eigen huisstijl. Dit kan door middel van diverse logo’s,
een full-colour bestickering (ook tijdelijk) of volledig gewrapt.
Informeer naar de mogelijkheden.

Friteuse
Pitco friteuses zijn van goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. Deze
friteuses zijn degelijk en geven een bovengemiddelde bakcapaciteit,
rendement en bakresultaat. De Economy-lijn is voorzien van stalen
branders, een stalen constructie met stalen buitenkant. De bediening is
een Milivolt mechanische thermostaat die zonder stroom operationeel
is.De Economy-lijn heeft een handmatige ontsteking en zijn alleen
leverbaar als losse friteuses.
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VERKOOP

Koelaanhanger 1300

Koelaanhanger 2700

Afmetingen
Lengte: 250 cm
Breedte: 145 cm
Hoogte: 180 cm

Afmetingen
Lengte: 300 cm
Breedte: 155 cm
Hoogte: 200 cm

Gewicht
Eigen gewicht: 580 kg
Laadvermogen rijdend: 720 kg
Laadvermogen stilstaand: 5000 kg
Aantal assen: 1 (enkelasser)

Gewicht
Eigen gewicht: 790 kg
Laadvermogen rijdend: 1910 kg
Laadvermogen stilstaand: 5000 kg
Aantal assen: 2 (tandemasser)

Koelaanhanger 3500

Afmetingen
Lengte: 350 cm
Breedte: 180 cm
Hoogte: 200 cm

Gewicht
Eigen gewicht: 890 kg
Laadvermogen rijdend: 1810 kg
Laadvermogen stilstaand: 5000 kg
Aantal assen: 2 (tandemasser)

Koelmotor
De koelmotor is instelbaar van
1 t/m 10 graden Celsius

Koelmotor
De koelmotor is instelbaar van
1 t/m 10 graden Celsius

Koelmotor
De koelmotor is instelbaar van
1 t/m 10 graden Celsius

Stroomvoorziening
Dit type koelaanhanger werkt op een normaal
230v stopcontact en gebruikt 855 watt.

Stroomvoorziening
Dit type koelaanhanger werkt op een normaal
230v stopcontact en gebruikt 855 watt.

Stroomvoorziening
Dit type koelaanhanger werkt op een normaal
230v stopcontact en gebruikt 855 watt.

Uitrusting koelaanhanger
– Aansluitkabel 230v
– Degelijk hang- en sluitwerk
– Binnenverlichting met schakelaar
– Verzwaard neuswiel
– Voorzien van vier zware steunpoten
– Stootrand rondom
– Dikke kunststof wanden
– Optioneel: oprijplaten
– Optioneel: generator voor eigen
stroomvoorziening
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VERKOOP

Woonunits

Mobiele badkamers

Onze woonunits zijn er in diverse afmetingen. Wij kunnen de woonunits volledig naar wens inrichten. Vraag naar de mogelijkheden!

Onze mobiele badkamers zijn in de meeste gevallen direct uit voorraad
leverbaar! De mobiele badkamers zijn keurig afgewerkt en gemakkelijk
schoon te maken. Er wordt gebruik gemaakt van trespa i.p.v. hout voor
een langere levensduur.

Kantoorunits
Onze mobiele kantoren zijn direct uit voorraad leverbaar! De kantoor
aanhangers zijn keurig afgewerkt met degelijke materialen.
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