
Bedrijfsinrichting

Hoogwaardige oplossingen uit roestvast staal
voor de voedingsindustrie.



Hoginox, uw partner in inrichting

Hoginox adviseert en levert bedrijfs-
inrichting en uitrusting uit roestvast
staal voor de voedingsindustrie.
Gehuisvest in Eersel wordt vooral
de Nederlandse en Belgische markt
bediend.

Met een jarenlange ervaring in de
voedingsindustrie, van slachterij tot
bakkerij, bezit Hoginox niet alleen
kennis van het product, maar vooral
ook van de markt en de toepassing.
Rekening houdend met geldende
richtlijnen en voorschriften wordt
samen met u de meest optimale
oplossing uitgewerkt.

Door een intensieve samenwerking met
toonaangevende producenten en
leveranciers van roestvast staal
oplossingen wordt een optimale prijs-
kwaliteit verhouding verkregen.

Roestvast staal

Al onze producten zijn vervaardigd uit
hoogwaardig roestvast staal AISI 304
of 316. De afwerking is afhankelijk van
het product gebeitst, geborsteld en/of
geslepen.

Compleet programma

Inrichting

• werktafels
• snijtafels
• lade- en schuifkasten
• garderobekasten
• afvalbakken
• bedrijfsdeuren
• pendeldeuren

Hygiënetechniek

• wasbakken
• spoeltafels
• dispensers
• desinfecteerunits
• zolenwassers
• hygiënesluizen
• spoelmachines

Intern transport en opslag

• normwagens
• rollies
• pompwagens
• platenwagens
• liften
• stellingen
• opbergkasten

Productie

• productiemachines
• verpakkingsmachines
• kookketels
• ovens
• draaitafels
• mengbakken

Diversen

• afwatering en roosters
• afscheiding
• hoekbescherming
• snijplanken
• werkplaatsmatten
• barbecues
• accessoires



Werktafels

Snijtafels

Ladekasten

Schuifdeurkasten

Lessenaar

Afvalbakken

Messenhouders

Garderobekasten

Bedrijfsdeuren

Pendeldeuren

Afwerking mat of rond geslepen, met
hoogteverstelbare voeten

Werktafels in diverse maten en
uitvoeringen.

Snijtafels uitgevoerd met enkel, geheel
of dubbel kunststof werkblad in diverse
afmetingen.

Ladekasten zijn in diverse afmetingen
en uitvoeringen leverbaar:
• staand of verrijdbaar
• verschillende ladeblokken

Schuifdeurkasten zijn leverbaar in
diverse afmetingen als wand- of staand
model.

Roestvast stalen lessenaar

Afvalbakken bestaan hoofdzakelijk in
twee uitvoeringen:
• afvalzakhouder
• afvalbak

Diverse messenhouders.

Garderobekasten worden zowel in
gelakt staal als volledig roestvast staal
geleverd. De belangrijkste kenmerken:
• 1 of 2 compartimenthoogtes
• diverse kastbreedten
• verschillende deurtypen
• kastindeling variabel
• afsluitbare deuren
• met zitbank leverbaar

Bedrijfsdeuren uit roestvast staal
• draaideuren
• schuifdeuren

Pendeldeuren uit kunststof
• één en tweevleugelig
• diverse kleuren en uitvoeringen

Inrichting



Wasbakken

Wastroggen

Dispensers

Spoeltafels

Desinfecteerunits

Zolenreiniging

Hygiënesluizen

Wasmachines

Spoelmachines

Krattenwassers

Wasbakken als wand- of staand model
met knie- en sensorbediening. In
diverse uitvoeringen en afmetingen.

Wastroggen tot en met 6 personen,
wand- of staand model.

Dispensers in roestvast staal en
kunststof voor diverse producten.

Spoeltafels met enkele of dubbele
spoelbak in diverse afmetingen en
uitvoeringen:
• spoelbak(ken) links of rechts
• spoelbakken in diverse afmetingen
• met en zonder achterwand
• uitstortbakken
• combinaties
• met en zonder onderbouw

Handendesinfectie als wandmodel,
sensorgestuurd desinfecteren en
drogen. Leverbaar met draaibarrier en
geïntegreerd met zolenreiniging.

Zolenreiniging wordt geleverd als
• wandmodel
• staand model
• zolen en/of laarzenreiniging
• doorloopbekkens

Een zeer uitgebreid programma, van
compact model tot “all-in-one”
doorgangscontrole;
• handenwassen
• handen- en zolendesinfectie
• draaibarrier
• enkele of dubbele doorgang
• inwerk- en doorgangstijd,

individueel instelbaar

Wasinstallaties, wasmachines en
sterilisatiebekkens. Afhankelijk van
model geschikt voor:
• kleinmateriaal
• messen
• handschoenen en schorten

Krattenwassers in diverse afmetingen
en verschillende capaciteiten.

Hygiënetechniek



Normwagens

Rollies

Transportwagens

Pompwagens

Plateauwagens

Platenwagens

Rook- en kookwagens

Hefinstallaties

Kiepinstallaties

Liften

Stellingen

Materiaalkasten

Onze normwagens worden geleverd in
een materiaaldikte van 2 mm. De
bodemplaat is versterkt tot 5 mm.

Deksels zijn beschikbaar voor de 200
en 300 liter normwagen.

• 120, 200 en 300 liter inhoud

Onze rollies zijn zeer robuust en worden
geleverd met extra versterking.

Transportwagens in diverse afmetingen
en uitvoeringen.

Pompwagens volledig uit roestvast staal

Van afruimwagen tot ovenwagen.
In vaste afmetingen of volgens uw
specificatie.
• frame 25 x 25 en 30 x 30 mm
• van 5 tot 20 etages
• verschillende (zwenk)wielen

Ons assortiment omvat onder andere:
• hef- en kiepinstallaties
• ergoliften voor normwagens en

containers
• krattenliften in diverse uitvoeringen

Stellingen met geschroefde, gelaste of
inhaak liggers kenmerken zich door:
• diverse stellinghoogtes en breedtes
• hoekoplossingen
• met 4 of 5 liggers
• verschillende liggertypen leverbaar

Materiaalkasten worden in diverse
uitvoeringen geleverd. Van verband-
kast tot afsluitbare kluizenkast.

Intern transport en opslag



Productiemachines

Kookketels

Bijzetketels

Ovens

Draaitafels

Mengbakken

Verpakkingsmachines

Wij leveren productiemachines voor
de voedingsmiddelenindustrie, zoals
• mengmachines
• cutters
• ijsmachines
• vleeswolven
• vulmachines
• clipmachines
• wasmachines

Kookketels worden in diverse uit-
voeringen en afmetingen geleverd.
Van kleine kookketel als vrijstaand
model tot inbouwketels.
• van 120 tot 600 liter

Bijzetketels van 90 tot 200 liter

Kook-, rook- en braadkasten zijn
leverbaar van 1 tot 8 wagenkamers.

De volledig roestvast stalen draaitafels
worden in diverse uitvoeringen geleverd.
De aandrijving van het blad gebeurt
direct door de motor.

De meest voorkomende bladdiameters:
• Ø 900 mm
• Ø 1250 mm en
• Ø 1500 mm

Mengbakken als staand model of als
verrijdbaar model worden in de
volgende variaties geleverd:
• inhoud 150, 200 en 300 liter
• model met rechte of ronde kopse

kanten
• inhoud 70 liter, rond uitgevoerd

Een ruim assortiment verpakkings-
machines, van compact enkelkamer-
tafelmodel tot vrijstaand dubbelkamer
model:
• pomp van 4 m3/h tot 100 m3/h

Verpakkingsmachines voor industriële
toepassingen:
• pomp van 63 m3/h tot 300 m3/h

Productie



Afvoergoten

Roosters

Afvoerputten

Afscheiders

Hoekbescherming

Wandbescherming

Aanrijdbescherming

Overige

Afvoergoten worden in elk gewenste
lengte, breedte, hoogte en rand-
afwerking geleverd. Vooral op maat.
• roostergoten met verschillende

roostervariaties
• sleufgoten
• draingoten uit roestvast staal,

kunststof en polyesterbeton

Roosters uit rvs en verzinkt staal

Afvoerputten in standaardafmeting of op
maat met verschillende roosters en rand-
afwerking.
• één- en tweedelige uitvoering
• rond putlichaam met zij- en

onderuitloop
• uitneembaar waterslot en emmer
• ronde en vierkante roosterstukken
• van ø 50 mm tot en met ø 315 mm

Bezinkselafscheiders en olie/vet-
afscheiders worden volgens geldende
normen geleverd. Ook met KOMO.
• integraal of separaat
• in beton, kunststof, roestvast staal
• van 0,7 tot 25 l/s
• vrijstaand of aardinbouw
• deksels van klasse A tot en met D

Beschermingsstrips in rvs en aluminium
voor hoeken en randen.

Wandbescherming uit kunststofpanelen
in diverse kleuren en diktes.

Roestvast stalen aanrijdbescherming in
de vorm van kolommen en pilaren.

• hygiënische werkplaatsmatten

• kunststof snijplanken

• gasbarbecues uit roestvast staal

• messenhouders

• diverse accessoires

Diversen
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