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MEER DAN EEN VAATWASMACHINE ALLEEN

Ruim vijftig jaar geleden verkocht RHIMA haar eerste vaatwasmachine in Nederland. In Neder-

land, België, Duitsland en zelfs in Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore draaien nu duizenden 

machines, waarvan meer dan 20.000 in Nederland. Van voorlader tot doorschuifmachine en van 

korventransportmachine tot geavanceerd vaatwassysteem.

Voor elke locatie bieden wij de meest geschikte oplossing en dat is absoluut meer dan alleen 

een uitstekende machine. Wij optimaliseren de kwaliteit van uw vaatwasproces, waarbij wij 

kijken naar uw vaataanbod, logistiek, ergonomie, opslag en transport. Eigenlijk naar alles wat 

maar iets met de vaat te maken heeft. Wij leveren daarom niet alleen vaatwasmachines, maar 

ook alles wat uw vaatwasproces kan vergemakkelijken of verbeteren zoals waterontharders, 

omgekeerde osmose-installaties, trolleys, debrasseerstations, stapelaars en dus ook vaatkorven!

Kiezen voor RHIMA vaatwaskorven is kiezen 
voor langdurige kwaliteit
Het lijkt een zo’n vanzelfsprekend product, maar de juiste vaatwaskorf kan het proces in uw 

spoelkeuken positief beïnvloeden. De vaatwaskorven van RHIMA hebben, ten opzichte van de 

meeste andere korven in de markt, 10 unieke eigenschappen:
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Dé accessoire
voor optimaal wasresultaat

Eenvoudig stapelbaar – voor een veilig transport en opslag.

5 jaar garantie.

Thermoplastisch geheugen – als de korven warm worden in de  
afwasmachine kunnen ze iets vervormen, maar eenmaal afgekoeld 
komen ze weer in hun oorspronkelijke vorm.

Maatvaste korf – bij korventransportmachines voorkomt dit vast-
lopen van de vaatkorven. Ook bij het stapelen van korven voor 
bijvoorbeeld opslag is dit van groot belang.

Wigvormige ribben – waswater ondervindt weinig weerstand.

Gemakkelijk te stapelen en vooral, te ontstapelen.

Ergonomisch geplaatste asymmetrische handvaten, waardoor  
beladen korven stabiel gedragen kunnen worden.

Rondom gesloten – warmte blijft langer in de korf wat zorgt voor 
snelle droging.

Meerdere vakverdelingen en verhogingsranden - de korf is 
eenvoudig aan te passen naar ieder soort en formaat glazen.

Minimaal contact tussen glaswerk onderling door de unieke 
vakverdeling. 
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Universeelkorf 500 x 500 mm
Deze korf is ideaal voor het wassen van kopjes en kommen. Deze 
korf is ook verkrijgbaar met 1 verlaagde zijde waardoor de kopjes 
makkelijk bereikbaar zijn wanneer de korf bijvoorbeeld wordt 
gebruikt in een korvenwagen. Dit is de zogenaamde servicekorf.

Universeelkorf met vakverdeling 500 x 500 mm
De universeelkorf met vakverdeling is speciaal ontwikkeld voor 
glaswerk. Afhankelijk van het type glaswerk, kan de juiste vakver-
deling worden gekozen (zie pagina 10 en 11). De verschillende 
vakverdelingen zijn goed herkenbaar aan de kleuren. Voor hogere 
glazen is het mogelijk verhogingsranden toe te voegen. De vak- 
verdeling en verhogingsranden staan erg stevig op de korf. 
De verhogingsranden zijn eenvoudig zelf op- en af te zetten. 

OVERZICHT RHIMA VAATWASKORVEN

 Artikelnr. Glas Ø Glashoogte Stuks Kleurcode
 Universeelkorf met vakverdeling, beige
 3500 0070 110 mm 70 mm 16 geel
 3500 0071 87 mm 70 mm 25 blauw
 3500 0072 72 mm 70 mm 36 wit
 3500 0073 60 mm 70 mm 49 rood
 3500 0074 52 mm 70 mm 64 groen

 Artikelnr. Kleur Glashoogte
 Universeelkorf
 3500 0069 beige 70 mm
 3500 0149 (servicekorf ) beige 

 Verhogingsrand met vakverdeling, beige
 3500 0133 verhogingsrand zonder vakverdeling
 3500 0075 110 mm   16 geel
 3500 0076 78 mm   25 blauw
 3500 0077 72 mm   36 wit
 3500 0078 60 mm   49 rood
 3500 0079 52 mm   64 groen
 Korven met verhogingsranden kunnen geassembleerd geleverd worden

 Universeelkorf met vakverdeling, 1 verhogingsrand, beige
 3500 0080 110 mm 120 mm 16 geel
 3500 0081 87 mm 120 mm 25 blauw
 3500 0082 72 mm 120 mm 36 wit
 3500 0083 60 mm 120 mm 49 rood
 3500 0084 52 mm 120 mm 64 groen

 Universeelkorf met vakverdeling, 2 verhogingsranden, beige
 3500 0085 110 mm 170 mm 16 geel
 3500 0086 87 mm 170 mm 25 blauw
 3500 0087 72 mm 170 mm 36 wit
 3500 0088 60 mm 170 mm 49 rood
 3500 0089 52 mm 170 mm 64 groen

 Universeelkorf met vakverdeling, 3 verhogingsranden, beige
 3500 0090 110 mm 220 mm 16 geel
 3500 0091 87 mm 220 mm 25 blauw
 3500 0092 72 mm 220 mm 36 wit
 3500 0093 60 mm 220 mm 49 rood
 3500 0094 52 mm 220 mm 64 groen

Kijk op pagina 10 en 11 voor de 
maatvoeringen voor glaswerk. 

Universeelkorf 
met vakverdeling

Universeelkorf 

Servicekorf 

Verhogingsrand
met vakverdeling

Universeelkorf 
met 1 verhogingsrand
met vakverdeling
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Bestekkorf 500 x 500 mm
Deze korf is gemaakt voor het wassen van bestek. Door de kleinere 
ruimtes kan het bestek moeilijk door de korf vallen. Gebruik voor 
de zekerheid 1 universeelkorf onder de bestekkorf, zodat stelen 
niet vast kunnen komen te zitten in de mechanica. Was ook nooit 
meer dan 80 stuks bestek per bestekkorf.

RHIMA BESTEKVERWERKING

 Artikelnr. Kleur
 Bestekkorf
 3500 0148 grijs

 Artikelnr. Afm. (mm) Hoogte (mm) Stuks 
 Bestekbak
 3600 0051 roestvrijstaal 340 x 160  130 100-150
 3500 0173 polypropyleen 490 x 180  140 150-200
 Om bestek te weken en af te wassen. De bestekbak wordt in een 
 universeelkorf geplaatst tijdens het afwassen.

 Artikelnr. Afm. (mm) Hoogte (mm) Stuks 
 Bestekbeker
 3500 0048 polyethyleen 110 x 110 140 40 - 50
 De bestekbeker kan in een korf met 16-vaks vakverdeling  
 geplaatst worden tijdens het afwassen.

Kijk op pagina 10 en 11 voor de 
maatvoeringen voor glaswerk. 

Bestekbeker

Een bestekbak van roestvrijstaal voor het 
wassen van bestek is ook geschikt voor steriel 
wassen.

Een bestekbak in polypropyleen.



6 VAATWASKORVEN



7VAATWASKORVEN

Bordenkorf 500 x 500 mm
De bordenkorf biedt plaats aan 18 platte of 12 diepe borden 
afhankelijk van de belading van de korf. Door de opstaande 
vingers kan de bordenkorf ook voor kleinere dienbladen worden 

gebruikt.

Dienbladenkorf 500 x 500 mm
De dienbladenkorf is speciaal voor het reinigen van dienbladen 
die bijvoorbeeld ingezet worden in bedrijfsrestaurants. De korf is 
aan 1 zijde verlaagd zodat ook grotere dienbladen in de korf pas-
sen. Voor kleinere dienbladen kan eventueel ook een bordenkorf 
worden gebruikt.

Draadstalen korf 500 x 500 mm of 400 x 400 mm
Voor een kleine bar of café met weinig afzetruimte is een glazen-
spoelmachine met een draadstalen afwaskorf een ideale en flexi-
bele oplossing. De draadkorven zijn bedoeld om meerdere typen 
glaswerk gelijktijdig te reinigen. De draadstalen korf is verkrijgbaar 
in de afmetingen 500 x 500 mm en 400 x 400 mm. 

Droogplateau voor open glazenkorf
Het droogplateau droogt de glazen sneller dan het drogen aan 
de omgeving. Dit alles dankzij een slimme verdeling van de lucht-
stroom die door de glazen wordt geleid. Binnen enkele minuten 
zijn de glazen droog, afgekoeld en kunnen ze weer ingezet 
worden. Verkrijgbaar voor beide formaten draadstalen korven.

 Artikelnr. Kleur
 Bordenkorf
 3500 0147 blauw

 Artikelnr. Kleur
 Dienbladenkorf
 3500 0150 groen

 Artikelnr. Type Maat
 Open glazenkorf
 3500 0027 Open glazenkorf (glazen staan schuin) 400 x 400 mm
 3500 0201 Open glazenkorf (glazen staan schuin) 500 x 500 mm
 3500 0206 Handgemaakte open glazenkorf 400 x 400 mm
 3500 0207 Handgemaakte open glazenkorf 500 x 500 mm

  DP 400 DP 500
 Droogplateau
Afmetingen bxdxh (mm) 460 x 465 x 195 560 x 565 x 195
Aansluitwaarde (V) 230V/150W 230V/150W
Aanbevolen voor korven 400 x 400 mm 500 x 500 mm 
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RHIMA voert een breed assortiment aan zowel korven als bijpas-
sende accessoires. Zo zijn er verschillende opties om diverse vaat 
zo efficiënt mogelijk te reinigen.  Deze opties sluiten naadloos op 
elkaar aan en vormen samen een passend geheel aan sorteer- en 
opslagmogelijkheden met aandacht voor elk serviesdeel in uw 
keuken. Of het nu gaat om borden met afwijkende maten of om 
kostbaar glaswerk, RHIMA beschermt uw vaat!

VAATKORVEN ACCESSOIRES 

 Artikelnr. Materiaal/kleur
 Deksel voor korven
 3500 0172 plastic, wit  

 Artikelnr. Hoogte
 RVS lekbak 
 3500 0108 50 mm    

 Artikelnr. Materiaal/kleur
 Verzwaringsrooster
 3600 0054 gecoat staal, blauw  

 Artikelnr. Materiaal
 Inzetrek voor containers
 3500 0055 roestvrijstaal draad    

Inzet om bakken en deksels 
schuin geplaatst te kunnen wassen.

De roestvrijstalen lekbak wordt gebruikt 
om lekken op vloeren en tafels te voorkomen.

Deksel voor korven om de producten te 
beschermen tijdens opslag en transport.

Het verzwaringsrooster kan gebruikt 
worden bij het wassen van lichte items. 
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RHIMA KORVENWAGENS 

BAT-8 korvenwagen met 
optionele stootrand, RVS lekbak 
en RVS bovenblad.

BAT-4 korvenwagen met 
optionele stootrand.

RHIMA BAT-6 open 
korvenwagen.

Een dolly met en zonder duwbeugel.

  Korven/geleide rail
 Artikelnr. Model Afm. (mm) afstand (mm) 
 Korvenwagen 500 x 500 korven 
 3070 0019 BAT-4 590 x 590 x 800 4 korven/160/120
 3070 0017 BAT-5 590 x 590 x 1050 5 korven/160
 3070 0015 BAT-8 590 x 590 x 1570 8 korven/160 

  Korven/geleide rail
 Artikelnr. Model Afm. (mm) afstand (mm) 
 Open korvenwagen 
 3070 0013 BAT-6 590 x 590 x 1570 6 korven/195 mm 

 Artikelnr.  
 Accessoires
 3070 0021 Stootrand BAT Bestellen met korvenwagen! 
 3500 0108 RVS lekbak   
 3070 0058 RVS bovenblad 

RHIMA korvenwagen voor 500 x 500 mm korven
De RHIMA korvenwagen voor het transporteren en opslaan van 
korven is stevig, stabiel en duurzaam. Dankzij de verschillende, 
mogelijke opties is deze voor vrijwel iedere werkplek geschikt.  
Uitgevoerd met 125 mm gelagerde zwenkwielen, waarvan twee 
met rem.
Opties: stootrand, roestvrijstalen blad voor boven op de wagen 
of op de geleiderails, roestvrijstalen lekbak. 

RHIMA open korvenwagen
De RHIMA open korvenwagen voor zelf-service balies; capaci-
teit zes korven. De twee bovenste geleiderails zijn in een hoek 
geplaatst om de glazen en kopjes makkelijk te kunnen pakken. 
De frames zijn van roestvrijstaal compleet met polypropyleen of 
RVS geleiderails. Er zijn korvenstoppers om te voorkomen dat de 
korven gaan glijden bij vervoer. Uitgevoerd met gelagerde 
zwenkwielen, waarvan twee met rem. 
Opties: stootrand, roestvrijstalen blad voor boven op de wagen 
of op de geleiderails, roestvrijstalen lekbak. 

RHIMA korvendolly
De RHIMA korvendolly voor het vervoeren van korven. 
De dolly en duwbeugel zijn van roestvrijstaal. 
Uitgevoerd met 125 mm gelagerde wielen, waarvan twee met rem. 

RVS bovenblad.

 Artikelnr. Afm. (mm)  
 Korvendolly 
 3070 0066 520 x 520 x 205 zonder duwbeugel
 3070 0067 565 x 580 x 920 met duwbeugel
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220 mm
+3 randen

170 mm
+2 randen

120 mm
+1 rand

70 mm
standaardkorf

Onderkant glas










 Wit - Ø 72 mm - 36 vakken

Groen - Ø 52 mm - 64 vakken

 Rood - Ø 60 mm - 49 vakken

MAATVOERINGSHULP T.B.V. GLAZENKORVEN
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Blauw - Ø 87 mm - 25 vakken

Geel - Ø 110 mm - 16 vakken

     Gebruiksaanwijzing:
1.   Bepaal de diameter van het glas incl. voet aan de hand van de vierkanten 
     op deze pagina’s.
2.   Bepaal de hoogte van het glas: zoveel randen heeft u nodig op de korf. 
     
     Dit samen bepaalt het artikelnummer van de benodigde korf. 
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RHIMA Nederland BV • Energieweg 4-8, 3762 ET  SOEST • Postbus 17, 3760 AA  SOEST
T +31 (0)35 609 81 81 • F +31 (0)35 609 81 80 • E info@rhima.com • www.rhima.com

RHIMA België BVBA • Gontrode Heirweg 134 bus 001, 9090  MELLE
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