In beeld

Binnenkant cateringtrailer

Gebruik onze mobiele keukens als
tijdelijke pop-up.

Er is voldoende plaats om verschillende gerechten
tegelijk te koken.

Onze trailers kunnen dienen als een
volledig uitgeruste foodtruck.

Elektriciteit kan gemakkelijk worden aangesloten.

We komen de trailers ter plaatse afleveren
en ook terug ophalen.

Professionele cateringtrailers
van Mobillux®
Mobillux® verhuurt en verkoopt professionele cateringtrailers voorzien
van een luxueuze keuken, afwas- of koelwagentrailer. Elk event kunt u
vanaf nu voorzien van de meest flexibele cateringoplossingen.

Huren zonder uitbating? Dat kan!

Particulier of professional, een kleine keuken of grootkeuken, een volledig
uitgeruste foodtruck of een tijdelijke pop-up keuken, outdoor of in uw
eigen zaak … Met Mobillux® kunt u overal zonder zorgen aan de slag.
Wilt u liever huren dan kopen? Kook tijdelijk op verplaatsing met de
luxueuze cateringtrailers van Mobillux®. U huurt simpelweg een flexibele
mobiele keuken, afwaskeuken of een stevige koelwagen, voor korte of
lange termijn.

Snelle installatie ter plaatse

Dankzij ons befaamde plug & cook/dishwash systeem kunt u in een
oogwenk aan de slag. Aan de hand van dit slimme kliksysteem zorgen
we voor de installatie en aansluiting van uw keuken. We garanderen u zo
maximaal kookplezier.

7/7 service

Mocht er zich toch een defect voordoen tijdens uw huurperiode, komen
onze gespecialiseerde servicetechniekers 7/7 langs om u zo snel mogelijk
terug aan het koken te krijgen. Bel ons, wij komen langs met de juiste
onderdelen om het probleem onmiddellijk te verhelpen.

De kracht van Mobillux®
•
•
•
•
•
•
•

25 jaar ervaring in de sector
Uniek concept in België
Mobiele, robuuste (afwas)keuken, uitgerust met topmerken
Snelle op- en afbouw
Vlekkeloze installatie, gepland volgens uw deadline
7/7 servicedienst
Feesten tot 2.000 personen

Veiligheid is topprioriteit
•
•

•

Onze keukens zijn elektrisch gekeurd en verzekerd
(ACEG gekeurd, attesten).
Alles kan elektrisch, waardoor onze mobiele keukens zowel buiten als
binnen gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld op een weide, maar ook
op een beurs of indoor event. Ook een stroomgroep kan worden voorzien.
Verswatertanks en opvang voor afvalwater kunnen worden voorzien indien
u volledig onafhankelijk wil koken zoals in een weide of op een beurs.

Onze cateringtrailers
Cooking trailer basic
Ontdek een mobiele keuken voorzien van alle
standaardtoestellen die u ook in een vaste
horecakeuken terugvindt. Deze trailer is volledig
uitgerust met een friteuse, bakplaat, volautomatische
combisteamer, diepvries, warmtebrug en koellades.
U voelt zich direct thuis op verplaatsing.

Cooking trailer deluxe
Deze luxueuze keukentrailer is volledig uitgerust
met alle benodigde high-end keukenapparatuur.
Perfect als u wilt koken op het hoogste niveau. De
trailer is voorzien van een naadloos Håndwerk
inductiefornuis en de laatste nieuwe snufjes op
keukengebied. Een echte eyecatcher!

Cleaning trailer
Uw afwas doen op locatie? Dat kan met deze
trailer die voorzien is van twee complete
Hobart afwasstraten. De glazenwasmachine op
osmose en de afwasstraat voor borden, bestek
en traiteurbakken zijn beide voorzien van een
in- en uitlooptafel en voorspoeldouche. Hoge
performantie en een blinkend resultaat!

Cooling trailer
Deze stabiele, dubbelas en geremde koelceltrailer
is al dan niet voorzien van stapelrekken en
antislipvloer. De koeltrailer past dankzij zijn luxe
uitstraling in elke setting. Uw producten worden in
een stijlvolle en discrete ruimte gekoeld.

Mogelijke combinaties
Combo 1

Combo 2

basic of deluxe trailer
met de cleaning trailer

basic en deluxe trailer
met de cleaning trailer
ertussen

Uitgerust met
inductiefornuizen
op maat
Onze Cooking Trailer Deluxe is uitgerust met
Håndwerk inductiefornuizen die vervaardigd
worden in ons eigen atelier. Verschillende
kooktechnieken kunnen voorzien worden, zoals
de functionele en duurzame Adande koel- en
vrieslades, Thermodyne cook- en holdtechnologie,
krachtige inductiebekkens en teppanyaki,
ingebouwde friteuse of warmhoudlades.

Een greep uit
onze referenties
Rock Village, A1 Camping Rock Werchter,
Barra Bunda Zomerbar Asse, Cachette Catering,
D’ijspiste Sint-Niklaas, Zesdaagse Kuipke,
Rijvers Festival, Rinkven Golfclub, Traiteur
Millevasches Antwerpen, Magnus Catering
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