
AFRYDNING
Løsninger til alle behov

Gør din  
hverdag lettere  

med flotte  
afrydnings- 

løsninger
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Optimér  
arbejdsproces-

serne med  
smarte affalds-

løsninger

at finde den bedste afrydningsløs- 
ning. Du kan her på siden hente  
inspiration til løsninger, og vi står 
altid klar til at hjælpe dig med 
eventuelle spørgsmål eller fore-
spørgsler på tlf.: 86 24 84 00 og mail  
kenstorkoekken@kenstorkoekken.dk.

Inspiration  
til afrydningsløsninger
Er den øgede mængde af service 
en udfordring og noget rod? Hos 
KEN STORKØKKEN har vi sam-
let et udvalg af produkter så som 
afrydningsvogne, opvaskeindleve-
ringsborde, skærmvægge og me-
get mere, der kan hjælpe dig med 

Flotte  
skærmvægs- 
løsninger
Med en simpel skærmvægs- 
løsning kan du afskærme 
afrydningen. Skærmvæggene 
findes i flere forskellige stør-
relser – så der er både til store 
og små behov. De er også lette 
og mobile at flytte rundt.

Som en del af afrydningen kan 
du også tænke opvaskeind- 
leveringsborde ind i løsnin-
gen, for at gøre arbejdsproces-
sen mere effektiv. 

Skærmvægge fås i flere 
forskellige mål

1000x610x1600 mm 
Varenr.: 1080410

1650x610x1600 mm 
Varenr.: 1080420

2200x610x1600 mm 
Varenr.: 1080430

2900x610x1600 mm 
Varenr.: 1080440

Klik på varenr. og få  
mere information  
på vores hjemmeside.

https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn
https://kenstorkoekken.dk/webshop/sk%c3%a6rmv%c3%a6g-2
https://kenstorkoekken.dk/webshop/sk%c3%a6rmv%c3%a6g-2
https://kenstorkoekken.dk/webshop/sk%c3%a6rmv%c3%a6g-3
https://kenstorkoekken.dk/webshop/sk%c3%a6rmv%c3%a6g-4
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Elegant og  
fleksibel
Sammensæt den løsning, der 
den løsning op der passer til 
netop jeres behov. Flot affalds-
løsning, godt skjult men stadig 
funktionel.

Flotte  
individuelle  

løsninger, der kan 
laves i specialmål. 

På billedet vises  
en standard- 

løsning.

Mange muligheder  
med et stort udvalg  
af afrydningsvogne
Uanset behov, budget og 
individuelle ønsker, tag os 
med på råd, så vi kan få la-
vet en løsning tegnet specielt 

til jer. Vi kan også sammen-
sætte nogle af vores fleksible 
standardløsninger.
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1 Kurvedispenservogn til opvaskekurve i str. 500x500 mm 1003910

2 Afrydningsvogn – dobbelt 1003911

3 Afrydningsvogn  – enkel 1003912

4 Bestik- og affaldsvogn 1003913

5 Affaldsvogn med rundt affaldshul 1003914

6 Bestikvogn 1003915

https://kenstorkoekken.dk/webshop/kurvedispenservogn-2
https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn-2
https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn-3
https://kenstorkoekken.dk/webshop/bestik-og-affaldsvogn
https://kenstorkoekken.dk/webshop/affaldsvogn-2
https://kenstorkoekken.dk/webshop/bestikvogn
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Afrydnings- 
vogne
Tid er sjældent det, man har 
mest af i et storkøkken. Det 
handler derfor om at være krea-
tiv og bruge alle de hjælpemid-
ler, der er til rådighed, og som 
kan hjælpe dig med at spare 
både tid og besvær. Det gælder 
i høj grad, når det kommer til 
afrydningen, hvor der findes 
forskellige løsninger, som kan 
gøre din hverdag lettere. 

Hos KEN STORKØKKEN fin-
der du et bredt udvalg af elegan-
te, mobile og fleksible løsninger. 
Afrydningsvogne kan være en 
stor hjælp, når du skal køre det 
brugte service til opvasken.

Vognene er designet, så de kan 
afdækkes med sider, være åbne 
m.m. Fælles for dem er, at de 
hjælper dig med at gøre arbej-
det hurtigere og mere effektivt. 
Hvis din afrydningssituation 
med tiden ændrer sig, kan vog-
nene bruges til andre formål.

Kan både bruges som afrydnings- 
og serveringsvogn. Vælg hylder,  
der passer til behovet.

Tilpas afrydningsvognen 
med lige præcis de bakker 
og hylder, der er behov for.

Vælg en 
afrydnings-
vogn med 
sider til 
afrydning 
ved bordene.

Afrydningsvogne 
i flot og enkelt 
sort design.

Se en oversigt over disse og øvrige afryd-
ningsvogne på næste side. Klik her og få 
mere information på vores hjemmeside.

Vælg en afrydnings-
vogn med skrå hylder. 
Kombinér vognen med 
hylder til afdrypning. Få styr  

på rodet 
med flotte og  

praktiske afryd-
ningsvogne

https://kenstorkoekken.dk/webshop/temaer/brochurer/afrydning?p=1
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7 Afrydningsvogn sort, høj model, åben på alle 4 sider 1003360

8 Afrydningsvogn sort, høj model med sidebeklædning på 3 sider 1003361

9 Afrydningsvogn sort, høj model, åben på alle 4 sider 1003362

10 Afrydningsvogn sort, høj model med sidebeklædning på 3 sider 1003363

11 Afrydningsvogn sort, lav dobbelt model, åben på alle 4 sider 1003364

12 Hylde til afrydningsvogn, tørrehylde med huller 1003368

13 Hylde til afrydningsvogn, 8 mm laminat 1003369

14 Hylde til afrydningsvogn med kant 1003370

15 Låge til afrydningsvogn sort 1003371

16 Affaldsløsning til bestik og affald med 2 cylindre 1003372
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17 Afrydningsvogn til 500x500 mm opvaskekurve 1004052

18 Afrydningsvogn m/afsætningshylde til 500x500 mm opvaskekurve 1004054

19 Sidepaneler til kørebord BC340KD sort Cambro 1004303

20 Kørebord Cambro BC340KD 1004304

21 Afrydningsvogn 161-50 hvid 1006500
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Øvrige afrydningsvogne

https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn-4
https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn-5
https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn-6
https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn-7
https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn-8
https://kenstorkoekken.dk/webshop/hylde-til-afrydningsvogn
https://kenstorkoekken.dk/webshop/hylde-til-afrydningsvogn-1
https://kenstorkoekken.dk/webshop/hylde-til-afrydningsvogn-2
https://kenstorkoekken.dk/webshop/l%c3%a5ge-til-afrydningsvogn-sort
https://kenstorkoekken.dk/webshop/plade-til-bestik-og-affald
https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn
https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn-1
https://kenstorkoekken.dk/webshop/cambro-sidepaneler-til-afrydningsvogn
https://kenstorkoekken.dk/webshop/cambro-k%c3%b8rebord
https://kenstorkoekken.dk/webshop/afrydningsvogn-161-50

