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VRIJSTAAND

GEWOON
SENSATIONEEL

De plasma technologie bestaat eruit om een nonometrisch fijne homogene laag metaal 
in de glasplaat te verwerken opdat de stralingswarmte op een inovatieve en kwalitatieve 
manier de warmte naar de voeding brengt. De nutritionele eigenschappen van de 
gerechten worden op deze manier ook 100% behouden in de tijd. Een revolutionaire en 
economische techniek tegenover zijn concurrenten in zijn marktsegment.  

INBOUW

PLASMA TECHNOLOGIE

Stralingswarmte met lange golven

Homogene overzetting van de temperatuur 
over het ganse oppervlak via contactwarmte

warmte straling op de gerechten tot op 20 
cm hoogte  boven de plaat

BEHOUD VAN 65°C KERNTEMPERATUUR 

IN EEN OPEN RUIMTE

Gepatenteerde warmte technologie die een exacte temperatuur 
en uniformiteit garandeert.

De warmhoudplaten van easytemp 
met plasma technologie maakt het 
warmhouden en opwarmen van gerechten 
mogelijk zonder kwaliteitsverlies in diverse 
presentatie of verpakkingsvormen zoals: 
inox, aluminium, gietijzeren pot, karton , 
schalen, teflon , ... 



easytemp

“ Bewaar de culinaire eigenschappen van uw 
gerechten door een unieke warmhoudtechniek” 

 GN1/1 INOX HOUDER GN2/1 INOX HOUDER

• omkasting in inox AISI 304L
• Onderhoudsvriendelijke donkere glasplaat SCHOTT met hoge hardheidsgraad (IK : 7)
• PLASMA uniforme stralingswarmte technologie
• 2 programeerbare opwarmstanden in kracht met aan en uit functie  
• Spanning 230 V

GN1/1 325 x 530 x 55 330 W

GN2/1 650 x 530 x 55 680 W

Code Afmetingen
L x B x H mm Vermogen

EasyTemp garandeert om de culinaire 
eigenschappen van uw bereide 
gerechten optimaal te behouden tijdens 
het warmhouden. Een stralingstechniek 
die een uniforme temperatuur over het 
ganse werkoppervlak geeft, maakt dat 
de gerechten homogeen opgewarmd 
worden en dat alle nutritionele 
eigenschappen behouden blijven zonder 
smaak verlies.

Voor een optimale presentatie van uw GN bakken , bieden onze Easytemp 
inoxhouders een oplossing voor een betere stabiliteit en veiligheid voor 
de gebruikers en een betere bescherming van uw toestel. 

Code: EASY-SUP-325100 Code: EASY-SUP-650100

Voor Gastronormbakken met hoogte : min. 100 mm

SELF-SERVICE - BUFFET - TAKE-AWAY - FOODCORNER
BEDRIJFSRESTAURANTS - GEMEENSCHAPSKEUKENS



easytemp vermindert 
het energie verbruik 
tot 35% tegenover 

alternatieve of 
gelijkaardige 

producten op de 
markt. 

easytemp 
maakt dat al de 

culinairekenmerken  
en de structuur van 
de voedingswaren 

intact blijven in 
de tijd door  de 

warmtestraling door 
middel van lange 

golven.

easytemp is 
een duurzaam 

ontwikkeld product 
met een lange 

levensduur waarbij 
alle componenten tot 

98% recycleerbaar 
zijn. 

easytemp is 
een makkelijk 

te onderhouden 
product met 

een volledig vlak 
bovenblad. 

ENERGIE KWALITEIT ECOLOGIE HYGIËNE
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