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XTRA

In tegenstelling tot traditionele 
werkbanken, bevat Foster’s slimme 
koelsysteem een centraal gemonteerde 
verdamper en gekoppelde 
circulatieventilatoren. Dit zorgt ervoor dat 
het voedsel in de werkbank én boven in 
de bakken altijd goed gekoeld blijft.

Veilige voedsel opslag
Toonaangevend in voedselveiligheid: 
uniforme temperatuur achter zowel de  
deuren als bovenin de bakken.

Pizza of saladette werkbank met 
twee of drie deuren.

Ergonomisch ontworpen met de gebruiker 
in gedachten. De werkhoogte is comfortabel 
en alle bakken staan binnen handbereik.

Voorzien van milieuvriendelijk  
koudemiddel R600a.

Door gebruik van 304 RVS voor interieur 
én exterieur is kwaliteit gegarandeerd.

Alle modellen hebben een scharnierende 
deksel om de ingredienten af te dekken, 
bijvoorbeeld ‘s nachts.

Compacte vloeroppervlakte met 
maximale opslag- en koelcapaciteit.

Zeer gunstige prijs/kwaliteit 
verhouding.

Of je nu pizza’s, sandwiches, salades of nagerechten bereidt, onze XTRA werkbank minimaliseert 
de processen in de keuken en maximaliseert de serveersnelheid.
Betrouwbare koelapparatuur ontworpen voor jouw budget.
Minimale oppervlakte met maximale capaciteit, verkrijgbaar met twee of drie deuren.

XTRA Pizzawerkbank en saladette
Betaalbaar. Betrouwbaar. Beschikbaar.
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XTRA 

Model XRS met saladette uitsparing

Model XRP met gekoelde opstand

Door de gekoelde opstand heb 
je de verse ingrediënten binnen 
handbereik en heb je een groot 
werkblad. De ideale werkplek 
voor voedselbereiding.

De grote “Saladette” opening 
geeft snelle toegang tot een grote 
hoeveelheid gekoelde ingrediënten. 
Voorzien van snijplank over de volledige 
breedte voor de voedselbereiding.

Afmetingen (bxdxh) in mm

Type

Netto inhoud (liters)

Aantal planken (GN1/1)

Aantal GN bakken**

Maximale diepte GN bak

Opslag temperatuur

XRS2H

900 x 700 x 890*

Saladette uitsparing

258

2

2x GN1/1 + 3x GN1/6

150mm

+2/+8°C

Specificaties

Modellen XRP3H

1365 x 700 x 1010*

Gekoelde opstand

350

3

8x GN1/6

150mm

+2/+8°C

XRS3H

1365 x 700 x 890*

Saladette uitsparing

376

3

3x GN1/1 + 6x GN1/6

150mm

+2/+8°C

XRP2H

900 x 700 x 1010*

Gekoelde opstand

240

2

5x GN1/6

150mm

+2/+8°C

* De hoogte met deksel open is 1220 mm.  
** Excl. bakken, incl. houders.

XTRA Pizzawerkbank en saladette
Betaalbaar. Betrouwbaar. Beschikbaar.


