
Laat ons bewust worden van onze acties !

SORTEER EN AFRUIMMEUBEL   
       met geïntegreerde weegdetectie

Ref. MPEV3 + MLT3PERS

www.sofinor.com

Award winnaar op Host Milaan 2019
Smart Label 2019

LATEN WE SAMEN DE VOEDSELAFVALBERG BESTRIJDEN !

sorteren 
en wegen



Afruimmeubel met geïntegreerde gewichtsdetectie (geregistreerd model)
Deze afruimtafel is meer dan alleen een meetinstrument voor afvalbeheer, maar is de oplossing  om de gebruiker te leren hoe ze 
voedselverspilling kunnen beperken.
Leuk en leerzaam voor jongeren en zijn gebruikers, stelt het de caterings verantwoordelijke of chef in staat om vanop afstand het 
afvalbeheer te monitoren. Het doel is de foodcost naar beneden te halen en de menu’s te optimaliseren en eveneens de afvalberg te 
verminderen.
Beheer en detecteer het afvalverbruik: per maaltijd, per dienst , week, maand of jaar.
De Sofinor afruimtafel met gewichtsdetectie helpt professionals te voldoen aan de normen voor het sorteren en  
beheren van afval in de horeca en grootkeukenindustrie.
. >> Op het scherm van het meubel : 

- Weergave van het gewicht per portie ; 
- Weergave van het algemeen weggesmeten gewicht per service ; 
- Weergave van een positief of negatief resultaat aan de consument 
in functie van zijn resultaat ( < 80g       / > 80g       ) ; 
- Weergave wanneer de vuilnisbak vol is en vervangen dient te wor-
den.  

>> Scherm op afstand* door middel van Wifi functie :
- Weergave van het gewicht per dag / dienst ;
- Daghistoriek van de afgelopen week ; 
- Jaarlijkverbruik (schoolkalender of jaarkalender) ; 
- Beheer en detectie van alle acties in de cloud waardin meerdere 
  locaties kunnen opgenomen worden

*Monitor of scherm op afstand niet inbegrepen+ Cloud ondersteuning aangeboden de eerste 3 jaar
+ Software beheermodule die met de meeste software gelinkt kunnen worden (Cegid,...)
+ Weergave van de gegevens en data in eenvoudige programma’s (Excel, Word ...) 
+ Configuratie van de klant

1600 mm

887 mm met dienbladgelei-

768 mm  met opgeklapte 

dienbladgeleider

600 mm
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Hygiëne : gemakkelijk in onderhoud
Ergonomie : opklapbare dienbladgeleider -  
eenvoudig uitrollen van de vuilnisbakken - Mobiele 
units 
- Leuk & Functioneel : data en gegevens overdracht 
op excel documenten via Wifi verbinding

www.sofinor.com

digitale uitleesunit
met gewichtsdetectie per portie

en totaal gewicht van de dag

Voorzien van een ingenieus inrolsysteem
voor vuilnisbakken met gewichtsdetectie

gebruiksvriendelijke 
in hoogte opklapbare 

dienbladgeleider

&

Decoratif paneel « Organisch afval »  
+ uitsnijding voor het digitale display

SEMPEV001

Omschrijving Réf.

Decoratif paneel « Plastiek afval »

Decoratif paneel « Glaswerk »

Decoratif paneel « Papier en Karton »  

Decoratief paneel « Aluminium »  

Decoratief paneel « Organisch afval »  

SEMPEV006 SEMPEV002 SEMPEV003 SEMPEV004 SEMPEV005

SEMPEV001

SEMPEV006

SEMPEV002

SEMPEV003

SEMPEV004

SEMPEV005

MPEV3 + MLT3PERS

Geleverd met 1 decoratief paneel naar keuze per  TVO



• Constructie in inox AISI 304L
• Verstevigd dik bovenblad : 15/10mm

• Afgeronde voorboord 20 mm, hoogte 60 mm met opgelaste hoeken, met openingen voor het plaatsen van afvalrubbers in zwarte kleur  
       (op aanvraag : rood, groen, blauw of geel zonder meerprijs)
• Potenstel in inox Ø 38 mm op regelbare ABS poten bevestigd op een schortpaneel in inox 
• Opklapbare dienbladgeleider om eenvoudig de vuilnisbak uit het meubel te rollen en om het meubel te verplaatsen
• Professionele weegschaal in inox aangepast om in een veeleisende hygiënische omgeving te functioneren : 
 > Centrale druksensor in aluminium. Waterweerstand IP65 
 > Gewichtsweergave op 6 cijfers (hoogte 33 mm). Digitale weergave unit ABS, IP66 
 > Inclusief Wifi verbinding om de gegevens digitaal in te laden in diverse apparatuur en weergave displays
• Afneembaar frontpaneel door middel van een U clipssysteem op de achterboord van het afruimmeubel 
 

Afruimmeubel met geïntegreerde gewichtsdetectie (geregistreerd model)

Sorteermeubel met  
1 gewichtsdetectiesysteem,  
1 deur, 1 uitneembare 
vuilnisbak TVO

600 x 600 55 MPEV1

MPEV1

MPEV2

MPEV3

PERSONALISEER UW MEUBEL NAAR UW WENS !

MPEV3 + MLT3PERS

PLUS-VALUE
4 wielen in inox waarvan 2 met rem 
4 regelbare poten in inox ipv ABS

Geplastificieerde bestickering rondom het 
meubel
(aanleveren van pdf, JPEG door de klant)
extra weegmodule met zijn bijhorende vuil-
nisbak kar 

voor 1 deur + 2 zijkanten
voor 2 deuren  + 2 zijkanten 
voor 3 deuren  + 2 zijkanten

voor MPEV hoogte 900 mm 
voor MPEV hoogte 720 mm 

.../RX

.../X

MLT1PERS

MLT2PERS

MLT3PERS

BALV1

BALVK1

www.sofinor.com

Sorteermeubel met  
1 gewichtsdetectiesysteem,  
2 deuren, 2 uitneembare 
vuilnisbakken TVO

1200 x 600

Sorteermeubel met  
1 gewichtsdetectiesysteem,  
3 deuren, 3 uitneembare 
vuilnisbakken TVO

1600 x 600

Kg Réf.L x D mm
(ex dienbladgeleider)Omschrijving

OPTIES (plaats de code op het einde van de referentie) Réf.

€

5 650

Kg Réf.

53 MPEVK1

93 MPEV2

Kg Réf. €

6 565

Kg Réf.

91 MPEVK2

125 MPEV3

Kg Réf. €

7 480

Kg Réf.

122 MPEVK3

L x D mm
(ex dienbladgeleider)Omschrijving

Kinder model
Hoogte 720 mm

Volwassen model
Hoogte 900 mm

Kinder model
Hoogte 720 mm

Volwassen model
Hoogte 900 mm

Kinder model
Hoogte 720 mm

Volwassen model
Hoogte 900 mm

L x D mm
(ex dienbladgeleider)Omschrijving



www.sofinor.comTél: +33 3 20 10 34 10
Email: sofinor@sofinor.com

SOFINOR SAS
P.A de la Houssoye
Rue Ambroise PARÉ
59280 BOIS-GRENIER
FRANCE

Récupain® : Brood inzamelkorf

Ideaal om voedselverspilling te bestrijden  
en de gebruikers bewust te laten worden om andere  
eetgewoontes aan te nemen. 
Schokbestendig
Eenvoudige reiniging 

• Constructie in gelaste vierkante buisprofielen 25 mm, uitvoering in inox en aluminium
• 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem en stootranden
• Gn 1/1 kruimelopvangbak in inox 
• Uitneembare opvangbak met afgeronde hoeken vervaardigd uit een stevige plexi dikte 3 mm met  
        rugzijde in RVS 
• Inhoud 60 liter
• Geleverd met magneetstickers om de dagelijkse evolutie weer te geven aan de gebruikers

PÉDAGOGIQUE
MANIABLE
LÉGER
ROBUSTE

Brood inzamelbak Récupain® 44 RECO1

Réf.Kg L x D x H mmOmschrijving

592 x 447 x 945

Ontdek ons breed assortiment  
afruimmeubels ...

TVP7163P

• Afruimmeubel zonder deur

Afruimmeubel met 
3 afvalgaten en 
3 vuilnisbakken CPB05R

67 TVP7163P

Réf.Kg L x D  mmOmschrijving

1600 x 700

• Constructie in inox AISI 304L 
• Dikte bovenblad : 15/10èmes verstevigd met een afwasbare melamine plaat 19 mm dik
• Afgeronde voorboord 20 mm, hoogte 60 mm met opgelaste hoeken 
• Potenstel in inox Ø 38 mm op regelbare ABS poten bevestigd op een schortpaneel in inox 
• Nuttige hoogte om de vuilnisbakken te plaatsen van 758 mm 
• Meubel geleverd met of zonder afvaltonnen
• Geleiders gemonteerd op het potenstel voor het plaatsen van plateaus
• Zij en voorkant volledig in Inox bekleed

• Afruimmeubel met deur

MLT3

• Constructie in inox AISI 304L
• Verstevigd dik bovenblad : 15/10mm

• Afgeronde voorboord 20 mm, hoogte 60 mm met opgelaste hoeken
• Potenstel in inox Ø 38 mm op regelbare ABS poten bevestigd op een schortpaneel in inox 
• Nuttige hoogte om de vuilnisbakken te plaatsen van 758 mm (MLT) en 540 mm (MLTK) 
• Meubel met dubbelwandige draaideuren, geïntegreerde handvaten, zonder bodemschap om de    
        vuilnisbakken in te rollen
• Meubel geleverd zonder vuilnisbakken
• Vaste geleiders voor het plaatsen van plateaus met ronde buizen  
        Ø 38 mm met doppen in zwarte pvc

Rubberen dichtingen beschikbaar in zwart, rood, geel, groen of blauw

Kinder model
Hoogte 720 mm

Volwassen model
Hoogte 900 mm

Afruimmeubel met 3 deuren  
  1600 x 700 74 MLT3 47 MLTK3

Kg Réf.Kg Réf.L x D mmOmschrijving


