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Spring werkbank

RVS Verdamper Werkbank, Saladette en Pizza

Elektronisch control system Volledig te modificeren

Volledig roestvrijstaal exterieur 700, 700 Big en 800

Volledig roestvrijstaal interieur Automatische dooiwaterverdamping

 Eenvoudige vormen, evenwichtige prestaties, optimaal gebruiksgemak en inge-
nieuze details. Een unieke, high-end afwerking, waarin de kwaliteit zich weer-
spiegelt door het gekozen materiaal niveau. De Afinox Spring belichaamt in elk 
detail de wens van de gebruiker. Zijn onderhoudsgemak komt voort uit zowel 
esthetische als functionele eisen: zijn totale RVS body straalt kracht en kwaliteit 
uit, terwijl zijn uitgebalanceerde techniek tot in detail is doordacht. Hij staat er 
gewoon.

Nauwgezette aandacht voor detail in elk aspect van het ontwerp en afmeting 
maakt de Spring tot uw beste maat in uw keuken. De RVS verdamper vormt 
het hart van de techniek in de Spring koelwerkbanken tot de meest betrouwba-
re partner. Onderhoudsvriendelijke en technische perfectie leiden tot optimaal 
werkplezier en een aanzienlijke kostenbesparing. De Spring laat u niet in de kou 
staan.



Spring werkbank

De nieuwe 
           standaard



Spring 700

- Bladdikte 40 mm
- Bodyhoogte 680 mm
- Voethoogte 140/240 mm
- Totale hoogte 900 mm

Spring 700 Big

- Bladdikte 40 mm
- Bodyhoogte 700 mm
- Voethoogte 140/240 mm
- Totale hoogte 900 mm

Spring 800

- Bladdikte 50 mm
- Bodyhoogte 680 mm
- Voethoogte 140/240 mm
- Totale hoogte 900 mm



- Bladdikte 40 mm
- Bodyhoogte 680 mm
- Voethoogte 140/240 mm
- Totale hoogte 900 mm

- Bladdikte 40 mm
- Bodyhoogte 700 mm
- Voethoogte 140/240 mm
- Totale hoogte 900 mm

- Bladdikte 50 mm
- Bodyhoogte 680 mm
- Voethoogte 140/240 mm
- Totale hoogte 900 mm

Technische details 
Met een diepte van 700mm en 60mm isolatie, en een standaard hoogte 
van 900mm. Inwendig en uitwendig in AISI 304 RVS, R404a 
koudemiddel.
SPRING 700, is verkrijgbaar in de TN (-2°C / + 7°C) of BT (-24°C / -18°C) 
uitvoering, stekkerklaar of voor opstelling met externe 
koelmachine met ventiel R404A.

Technische details 
Met een diepte van 700mm, 60mm isolatie en een standaard hoogte 
van 900mm, uitgevoerd in RVS AISI 304, R404a koudemiddel.
SPRING Big 700 is leverbaar in TN (-2°C / + 7°C) of BT (-24°C / -18°C)  
versies, zowel in stekkerklaar als in remote uitvoering.

Technische details 
Geforceerde werkbank voor Pastry (EN400x600), met 800mm diepte   
en 60mm isolatie, uitgevoerd in AISI 304 RVS, R404a koudemiddel.
SPRING 800 is verkrijgbaar in TN (-2°C / + 7°C) of BT (-24°C / -18°C)  
versies, zowel in stekkerklare uitvoering als in remote 
uitvoering. Het is de perfecte werkbank voor elke pastry chef. 

Waarom kiezen voor Spring werkbank
Modern en innovatief
Dankzij het elektronisch control system met digitaal display. 
Uitgevoerd met innovatieve functies waaronder overcooling en 
hoge of lage luchtvochtigheid instelling. 
Comfortabel
Met 90° stop en zelfsluitende deuren
Gemakkelijk in onderhoud
Dankzij het afgeronde interieur, de staande RVS verdamper en 
de geïntegreerde water afvoer.
Moduleerbaar
Dankzij een groot scala accessores en opties(denk daarbij b.v. aan 
filters, sterilisatoren, lades 1/2, 1/3, 2/3 en glas deuren)

Ruim bemeten 
Modern en innovatief
Dankzij het elektronisch control system met digitaal display. 
Uitgevoerd met innovatieve functies waaronder overcooling en 
hoge of lage luchtvochtigheid instelling. 
Comfortabel
Met 90° stop en zelfsluitende deuren
Gemakkelijk in onderhoud
Dankzij het afgeronde interieur, de staande RVS verdamper en 
de geïntegreerde water afvoer.
Moduleerbaar
Dankzij een groot scala accessoires en opties(denk daarbij b.v. 
aan filters, sterilisatoren, lades 1/2, 1/3, 2/3 en glas deuren)

Ruim bemeten 
Modern en innovatief
Dankzij het elektronisch control system met digitaal display. 
Uitgevoerd met innovatieve functies waaronder overcooling en  
hoge of lage luchtvochtigheid instelling.
Comfortabel
Met 90° stop en zelfsluitende deuren
Gemakkelijk in onderhoud
Dankzij het afgeronde interieur, de staande RVS verdamper en 
de geïntegreerde waterafvoer.
Moduleerbaar
Dankzij een groot scala accessoires en opties (denk daarbij b.v. 
aan filters, sterilisatoren en glas deuren)



Een unieke, markante styling. Zuiver glas, krachtige lij-
nen. De nieuwe Spring saladette belichaamt Afinox’s 
designtraditie. In functionaliteit en schoonheid. De 
nieuwe volledig uit RVS opgetrokken body versterkt 
zijn kwalitatieve uitstraling. De legendarische modulatie 
mogelijkheden verwijzen naar ‘altijd het beste voor de 
gebruiker’. Het embleem van Afinox zegt u vastbera-
den de hoogste kwaliteit toe, tegen allerzins acceptabel 
prijsniveau. Terwijl het uit RVS opgetrokken ‘dampend’ 
hart van deze salladette een hoge mate van betrouw-
baarheid uitademt.

Spring Saladette

Enig respect voor de salade

Technische details 
Geforceerde Spring saladieres, met een 

diepte van 700mm, opgetrokken uit RVS 

AISI 304 zijn een weldaad voor je koude  

gerechten! Als de inspiratie ontbreekt voor 

het maken van je koude gerechten of salades 

kies dan voor de Spring Saladette koelwerk-

bank. Door de strak georganiseerde indeling 

in combinatie met het moderne design zal 

inspiratie geen struikelblok meer zijn. 

Er zijn verschillende varianten leverbaar:

• Met RVS telescopisch deksel

•  Met glazen bovenbouw en  

plexiglas schuif deuren

• In stekkerklaar en remote leverbaar.



Spring Saladette

De saladette 
met passie 
voor de kok





Spring Pizza
Al sinds het idee voor de eerste Pizza koelwerkbank  
in 1980, hebben wij werkplekken gecreëerd die 
grenzen verleggen. Die eigenaars uitdagen om nieuwe 
technieken en ingredienten toe te passen. Onze Pizza 
koelwerkbanken vormen de essentie van de ideeën voor 
de moderne, snelle en gepassioneerde Pizza specialist.
Met in elk model iconische, Italiaanse designelementen 
die kwaliteit combineren met een evenwichtige, 
robuuste, uitstraling.
Dat is de reden waarom wij grenzen blijven verleggen, in 
functionaliteit en schoonheid. Schoonheid in de ruimste 
‘zin des woords’. Mooi om te zien en gemakkelijk in 
onderhoud. Het beste van beide werelden verzameld in 
een high-end werkplek voor de beste Pizza specialist.  

Een goed design is simpel, strak, opvallend en gericht 
op de gebruiker. Voeg daar een hoogwaardige kwaliteit 
en een enorm gebruikersgemak aan toe… Wij weten 
voor wie we het doen! 



Ruim bemeten 
Modern en innovatief
Dankzij het elektronisch control system met digitaal display. 
Uitgevoerd met innovatieve functies waaronder overcooling 
en hoge of lage luchtvochtigheids instelling.
Comfortabel
Met 90° stop en zelfsluitende deuren
Gemakkelijk in onderhoud
Dankzij het afgeronde interieur en de geïntegreerde 
waterafvoer.
Moduleerbaar
Dankzij een groot scala accessoires en opties (denk daarbij b.v. 
aan filters, sterilisatoren en opzet pankoelers)



Technische details 
Geforceerde werkbanken voor de Horeca (diepte 700mm, modellen 700 en 700 Big 
GN 1/1) en voor Pastry (diepte 800mm, model 800 EN400x600), 60mm isolatie en vol-
ledig opgetrokken uit RVS  AISI 304, zijn de beste oplossing voor wie hoge verwachtin-
gen combineert met laag energieverbruik en respect heeft voor zijn of haar omgeving
Waarom de PLUS? Omdat deze zijn voorzien van een milieuvriendelijk, natuurlijk en 
duurzaam koudemiddel, t.w.: R290 propaan
SPRING PLUS koelwerkbanken zijn verkrijgbaar in de versies: TN (-2°C/+7°C) of BT 
(-24°C/-18°C), 2-3-4 deuren. Het is een zeer complete lijn die voorziet in alle behoeftes 
voor catering en pastry.

Effecient en duurzaam 
Dankzij het milieuvriendelijk koudemiddel R290
Ruim bemeten
Dankzij de toegenomen hoogte (Big) 
Modern en innovatief
Dankzij het elektronisch control system met digitaal display. Uitgevoerd met innovatieve functies waaronder 
overcooling en en hoge of lage luchtvochtigheids instelling. 
Gemakkelijk in onderhoud
Dankzij het afgeronde interieur, de staande RVS verdamper en de geïntegreerde water afvoer.
Moduleerbaar
Dankzij een groot scala accessoires en opties (denk daarbij b.v. aan filters, sterilisatoren, lades 1/2, 1/3, 2/3)

SPRING 700, 700 BIG & 800 PLUS R290
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