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Storkjøkken         
innredning

 Fra Nordens ledende 
prosjektleverandør 
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Møbler i stål er et uslåelig valg i storkjøkken, hvor 
møblene blir utsatt for fett, varme og høy slitasje.  
Kavikas vasker, arbeidsbenker og hyller tåler den harde 
hverdagen på et storkjøkken. Møblene produseres etter 

kundens behov og ønsker. Kavika har arbeidet med 
dette siden 1945. Kavika kjenner stålets muligheter 
og utvikler produktene slik at de er tilpasset dagens 
og framtidens behov.

Spesialkompetanse
og stålhardt partnerskap

Kavika tilbyr skreddersydde 
løsninger til dine prosjekter
I denne brosjyren fi nner du et stort sortiment av 
innredning til storkjøkken, løsninger for oppbevaring av 
mat og logistikk til storkjøkken miljø. Vi produserer over 
100 forskjellige typer av vogner, og kan også tilpasse 
spesial vogner for kunder. 

Kavikas produksjon er også fl eksibel vedrørende 
bestillingsmengde. Du kan bestille små eller store serier 
– vi passer på at den høye Kavika-kvaliteten oppfylles 
i hvert produkt og leveranse! Kavika Oy er et fi nsk 
konsern innen rustfrie stål produkter.
 

Vårt produkt- og serviceesortiment:
• Møbler for storkjøkken og sykehus
• Serveringslinjer og vogner for storkjøkken, 

restauranter, sykehus, osv
• Hyllesystem for storkjøkken, restauranter, 

sykehus, butikker, osv
• Rustfri innredning og utstyr for skipsfartøy
• VVS-produkter (gulvrenner, gulvsluker, 

smusstopper, osv.)
• Kontraktsproduksjon og underleveranse
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Våre storkjøkken møbler forenkler 
arbeidet i en hektisk hverdag
Forhold og hygienekrav i storkjøkken krever meget
av materialet og møblene. Kavika utvikler og produserer 
måltilpasset rustfrie og syrefaste stålmøbler som er 
enkle å holde rene. I tillegg er våre møbler ergonomiske 
og trygge å bruke. Rett valg gir fungerende møbel 
innredning.

Topp platen i Kavikas benker er 1,0–1,2 mm tykk rustfri
18/8-stålplate (EN 1.4301 og ASTM 304). Andre tykkelser 
kan fås ved bestilling. Stativet består av 30x30 mm (eller 
40x40mm) rustfri firkantsrør. I underdelen kan man 
plassere skap, skuffeseksjoner og hyller etter behov.

Kavika har god erfaring  med å  tilpasse sin innredning med forskjellige 
kjøkkenmaskin merker og er en stor leverandør til prosjekter!
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Vasker i syrefast stål leveres som 
måltilpasset etter behov.

lengde mm bredde mm dybde mm

290 400 200

305 340 140

335 400 150

340 180 120

340 400 200 og 250

400 400 200

500 400 180, 200 og 250

580 310 210

600 400 250

600 450 250 og 300

Vaskekar (benyttes til vaskerom etc.)

400 340 230

500 400 230

1. Rustfri innredning

Vaskebenk med tilleggsutstyr:
vask 400 x 400 x 200 mm, slamkorg og platehylle.

Vaske- og
arbeidsbenker
Benkeplatene til Kavikas vaske- og arbeidsbenker 
produseres i rustfri eller syrefast stålplate. Benkeplaten  
kan leveres med opphøyd kantprofil, rett kantprofil, 
opphøyd bakkant alt etter kundens ønske.

Vasker produseres til standardmål og til spesialmål. 
Vaskene kan plasseres enkeltvis, parvis, eller som en serie 
vasker. På spesialbestilling kan vi lage hull/åpning til avfall 
etc. Ved behov kan vi lage en dekkplate i fronten foran 
vasken og avrundet bordbein. Alle bein har justerbare 
plast knotter, som gjør det enkelt å få en rett montering 
av benken ved skjevt gulv.

Ved behov kan benkene monteres mot vegg uten bakbein.

Vi produserer benker også etter kundebehov og til spesialmål. 

Vaskebenker
Du kan bestille vaskebenkene med flere modeller vasker, 
hyller, underskap eller skuffeseksjoner. Her er våre 
standardmål. 

lengde mm bredde mm høyde mm

600 – 3000 600, 650 eller 700 850 eller 900

Våre standard vasker i rustfritt stål. 
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Hev- og senkbare benker
Kavika har også benker med hev- og senkbar mekanisme, 
som gjør det mulig for bruker å justere benken til riktig 
ergonomisk nivå. Høyden justeres med en manuell 
hendel eller med en elektrisk løftemekanisme.

For vaskebenker med høydejustering har Kavika utviklet 
en spesial løsning for avløpsrør. Det leveres en vannlås 
med 75mm plastrør. Det blir dermed ikke behov for 
avløpsslange, som vil være en dårligere løsning i det 
daglige bruk.

lengde mm bredde mm høyde mm

600 - 3000 600, 650 eller 700 850 eller 900

Benkens lengde kan velges med 5 mm intervall.

Arbeidsbenker

Arbeidsbenk med tilleggsutstyr:
L4-skuffeseksjon og to plan med 
platehylle.
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Ved å kombinere forskjellige underdeler kan man 
bygge helheter som passer perfekt til ønsket bruk. 
Skap, skuffeseksjoner og hyller kan plasseres i benkens 
underdel. Skapet og skuffeseksjonen kan gjøres 
til vogner ved å utstyre de med hjulplattform og 
benkeplate. Underskap og skuffeseksjoner kan leveres 
som låsbare.

Underskap, bredde 400 eller 800 mm

KA1 KA2 JK

rustfritt skap med enkeldør 
bredde 400 mm

venstre eller høyre hengslet

rustfritt skap med dobbeldør 
bredde 800 mm

avfallskap  
med glideskinne

Skuffeseksjoner, bredde 400 eller 500 mm

L1 L3 L4

rustfri skuffe   rustfri skuffe- 
seksjon med tre skuffer

rustfri skuffe- 
seksjon med fire skuffer

Hyller, lengde per løpemeter

RH TH

rustfri risthylle rustfri platehylle

Underdeler til vaske-  
og arbeidsbenker

Underskap

Skuffeseksjoner

Hyller
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Rustfrie skap
Alle rustfrie stålskap kan leveres til spesialmål, enkel- 
eller dobbeldør samt låsbare dører. Skapdørene har en 
dobbel konstruksjon som garanterer stabiliteten og 
holdbarheten.

Rengjøringsskap 5100, enkeldør
Et hygienisk rengjøringsskap er en praktisk løsning for 
lokaler hvor det er behov for vaskeutstyr i nærheten 
av arbeidsstedet. Skapet fi nnes som vegghengt eller 
stående på egne bein. Vi leverer rengjøringskapet med 
hyller og ønsket tilleggsutstyr.

Rengjøringsskap 5100, enkeldør

bredde mm dybde mm høyde mm

600 600 1850 eller 2000

Rengjøringsskap 5100, dobbeldør

bredde mm dybde mm høyde mm

800 600 1850 eller 2000

Det vegghengte rengjøringsskapet har høyde 
1850mm, det gulvstående har høyde 2000mm.

Standardutstyr:
• Med 1 eller 2 dører
• 3 sidehyller
• Vegghengt, med veggfester
• Holder for vaskebørster, 3 kurver
• 1 perforert hylle

Tilleggsutstyr:
• vask modell 7010
• blandebatteri og børste med vannslange
• tørkestativ, 4 armer
• redskapsstativ, 3 holdere
• elektrisk oppvarmet tørkebatteri
• dør med lås
• bein (2-4. stk) for gulvmontering

Utstyr til skapet:
1. tilkobling for utlufting
2. veggfeste 
3. redskapsholdere
4. tørkestativ
5. tørkebatteri
6. sidehyller 3 stk.
7. rustfri bakvegg
8. avtakbare kurver for vaskebørster 3 stk.
9. vask modell 7010
10. risthyller
11. monteres 200 mm over gulv eller på bein 

(2 eller 4 stk.)
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Gulvskap 5090
Gulvskapet kan innredes med høyde justerbare  
hyller eller annet utstyr. Vi produserer gulvskapet  
etter standardmål med enkel- eller dobbeldør.

Gulvskap 5090, enkeldør

bredde mm dybde mm høyde mm

500 eller 600 600 2000

Gulvskap 5090, dobbeldør

bredde mm dybde mm høyde mm

1000 eller 1200 600 2000

Standardutstyr:
• dør med venstre- eller høyrehengt enkeldør
• innvendig hyller 4 stk.
eller
• dobbeldør
• innvendig hyller 4 stk.

Veggskap, enkeldør

bredde mm dybde mm høyde mm

400, 500  
eller 600 350 700

Veggskap 5080, dobbeldør

bredde mm dybde mm høyde mm

800, 1000  
eller 1200 350 700

Veggskap 5080
Veggskapet som er av rustfritt stål gir en meget god 
hygienisk oppbevaringsplass. Du kan sette i sammen 
en hel skapgruppe av vårt skapsortiment etter dine 
ønsker. På spesialbestilling får du veggskapet med 
tette glassdører.

Standardutstyr:
• veggskapet inneholder to høyde  

justerbare rist- eller platehyller
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2. Hyllesystem

Kavikas hyller er alle fritt justerbare og tåler hard slitasje. 

Gulvhylle 5040
Gulvhyllene kan benyttes til forskjellig lagringsbehov.  
Alle hylleplater samt justeringslister er av rustfritt stål og 
blir måltilpasset. Hyllene leveres som plate- eller risthyller 
og du kan fritt velge antallet. Bein til hyllestativ har 
justerbare plastknotter som gjør at du enkelt kan montere 
hyllen også ved skjevt gulv.

Standardutstyr:
• plate- eller risthyller
• hylle lengde 600–1400 mm,  

kan velges med 100 mm intervaller
• høyde 1800 eller 2000 mm

Standard dybde hyller:
• 300, 400, 500 og 600 mm

Gulvhylle 5040

bredde mm dybde mm høyde mm

600 - 1400 300 - 600 1800 eller 2000

Vegghylle 5020
Du kan velge antall hyller alt etter behov. Vi produserer 
vegghyllene til din utvalgte lengde. Hyller som er lengre 
enn tre meter skjøtes sammen. Antallet veggskinner 
og hyllekonsoller velges etter hylle lengde. Hyllene kan 
være rist- eller platehyller. Hyllene produseres i 18/8-stål, 
veggskinner og konsoller består av eloxert aluminium. 
Det finnes også grovere konsoller, om belastningen på 
hyllene er stor.

Hylle lengde er 400–2800 mm, lengden kan velges med 
100 mm intervaller. Antall veggskinner og hyllekonsoller 
velges etter hylle lengde. Vi anbefaler at avstanden 
mellom veggskinner er maks 1000 mm.

Standard dybde hyller:
• 250, 300, 350 og 400 mm

Vegghylle 5020

bredde mm dybde mm høyde mm

400 - 2800 250 -400 1800 eller 2000

Rustfrie hyller  
og hyllestativ
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Kavika Style - hyllesystem av aluminium
Style hyllesystem er av meget høy kvalitet og
kan tilpasses til flere forskjellige behov. Materialene er 
hygieniske og holdbare som gjør at hyllesystemet passer 
til storkjøkken, sykehus, butikker, kjølelager og 
til private hjem.

Hyllestativet består av sterke aluminiumprofiler 
(20x40x1,5mm), som har anodisert (eloksert) overflate, 
hvilket gjør det hygienisk og enkelt å rengjøre.

Hyllehøyden kan justeres trinnvis. Det er tryggest med 
en skrue og kile, som gjør justeringen meget enkelt.

Hylleplate
Hylleplaten består av løse avtakbare elementer 
(380x480mm). Det finnes 3 typer av hyllelementer:
• Plastelement. Materialet (næringsmiddel godkjent) 

er av HD-polyeten. Hyllen er enkel å håndtere og er 
meget holdbar. Bæreevne er 70kg/element. Høyeste 
punktlasting er 35kg.

• Rustfri sletthylle. Materialet er av RFR plate.
• Rustfri risthylle. Materialet er av RFR stål. 

Alle hylle elementer kan maskin vaskes.

standardhøyde dybde dybde av 
hylleplate spennvidde bæreevne hylleavstand

1900 mm 440 mm 380 mm 400-1440 mm
100kg/hyllemeter  

380kg/
spennvidde

trinnvis justering

1900 mm 540 mm 480 mm 400-1520 mm 100kg/hyllemeter
380kg/spennvidde trinnvis justering

Spennvidden kan tilpasses etter kundebehov. 
Bein har justerbare plastknotter. Strukturen er 
meget stabil, krysstag behøves ikke, som gjør at 
hyllen kan benyttes fra begge sider.

Plastelementet kan ogsså 
benyttes til våre platåvogner.
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Kavika Pro hyllesystem  
– robust, måltilpasset  
og hygienisk
Hyllesystem som passer til forskjellig oppbevaring for 
storkjøkken, restauranter, butikker og næringsmiddel 
industri. Systemet gir mer utnytte per hyllemeter og gjør 
lagring mer effektiv.

PRO hyller passer til alle oppbevaringsrom; tørrlager, 
kjølerom og fryserom. Temperaturområdet er +90°C
…-30°C. Bæreevnen er meget stor opp til 1000 kg per 
hyllemeter.

Fire forskjellige standard høyder: 1550, 1700, 2000 og 
2450 mm, samt fem forskjellige hylledybder: 300, 375, 
450, 525 og 600 mm. Maksimalt hyllespenn er 2000 mm. 
Fri passasje i hjørnet. Systemet gir mer utnyttelse per 
hyllemeter.
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KAVIKA PRO er enkelt å montere uten verktøy og det er 
enkelt å rengjøre.

Hyllestativet er av eloksert aluminium og hylleelementet 
er av HD polyeten eller av aluminium som alternativ.  
Elementet (bredde 75 mm) er avtakbare og kan 
maskin vaskes.  KAVIKA PRO systemet er godkjent for 
næringsmiddel bruk og har amerikansk NSF-sertifi kat 
samt europeisk NF-sertifi kat.
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Montering er enkelt, gulvskinne limes på gulvet, eller styreskinne monteres på toppen.

Med mobilhyller får man maksimal oppbevaring i 
forhold til utnyttet gulvflate.

Pro-hyllesystem har forskjellig tilleggsutstyr.
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3. Vogner
Kavika har produsert vogner til forskjellige 
bruksområder i mer enn 30 år. Vi har over 100 forskjellige 
modeller og vi produserer også spesialvogner tilpasset 
kundens behov; trillebord, ryddevogner, kurvvogner, 
brettvogner, kryddervogner, plattformtraller, palletter, 
tøy-/avfallsvogner, oppsamling/avfallsvogner, 

Trillebord
• 2 eller 3 plan i rustfritt stål
• Forskjellige størrelser og 

spesial mål
• Også med justerbar høyde 

(bilde til høyre)

hylletraller, tøyvogner. Alle vogner er designet 
for å tåle hard slitasje og tungt arbeid, derfor er 
vognene produsert med helsveiset stamme. Vi 
har forskjellig hjultyper å velge blant, alle hjul er 
av beste kvalitet. Standard hjulet er Ø125mm.

Kurvvogner
• Helsveist RFR-stamme av firkantsrør
• Forskjellige størrelser
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Brettvogner
• Helsveiset stamme i rustfritt stål
• Ingen skruer som kan løsne
• Vognen tåler hard bruk
• Laminat bekledning i forskjellige farger 

etter bestilling
• Forskjellige størrelser

Ryddevogner
• Sette fra seg tallerken, bestikk, glass, kopper etc.
• Forskjellige størrelser, PV 120 på bildet

Serveringsvogner / hyllevogner
• En fin vogn for servering av mat, drikke etc.
• 2- eller 3 plan av vannfast høytrykkslaminat   

i forskjellige farger
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Selvbetjeningslinjen er en løsning for deg som 
effektivt og hygienisk vil servere mat til større 
grupper. Du kan sette sammen en serveringslinje 
med nødvendige elementer etter kundens 
preferanser.

En fungerende helhet er en kombinasjon av 
forskjellige deler som for eksempel; buffèvogn, 
kar-, kurv- og tallerkendispenser, kurver for bestikk 
samt vann- og drikkedispenser. Fra Kavika får 
du både linjehelheter og enkelte elementer til 
serveringslinjen.

4. Buffèløsning

Funksjonell løsning for servering
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• Velg ønsket utseende til din buff èvogn! I tillegg 
til standard farger kan du velge mellom utallige 
farger og mønster. Vi kan til og med trykke 
ønsket bilde eller ønsket mønster på vognen! 
Smussavvisende nano teknikk som nyhet.

• Velg ønsket beskyttelse plater av ripeherdet glass, 
fl ere valg alternativ.

• Enkelt å rengjøre takket være løse avtakbare 
bunnplater og sokler.

Buff èvognene kan benyttes enkeltvis eller som en 
del av en selvbetjeningslinje. De fi ne buff èvognene 
fra Kavika holder varme retter varme og kalde 
retter kalde. Det stilige utseende og de funksjonelle 
detaljene vil falle i smak for bruker.

• Stødig og kraftig RST-stamme som tåler bruket.
• Avrundet hjørner beskytter mot skader.
• Kan enkelt fl yttes (på hjul) og står stødig (på 

justerbare bein).
• Løse avtakbare sokler og bunnplater.
• Nedsenkbar brettbane.
• Takket være avskiller kan du bruke GN-kar av 

forskjellige størrelser.

Imponerende og lettstelt
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Du kan fylle på vann i vannbadet i Kavikas 
buff èvogner direkte fra vannledningen og 
tømme ut vannet i avløpet.

Glideskinnene på den nedsenkbare brettbanen 
holder brettene i bevegelse selv om de er 
fuktige. Brettbanens standard bredde er 215mm.

Buff èvognene har justerbar serveringshøyde 
som velges av brukere. Normal høyde er 
900mm, men for barn etc. kan høyden justeres 
til passende høyde 750 mm.

Energi eff ektiv LED-belysning samt isoleringen 
i kaldtvann badet respektivt varmtvann 
badet holder kontroll på strømforbruket. Har 
du behov for ekstra isolering kan du dekke 
vannbadet med en dekkplate.

LØS AVTAKBAR SOKKEL

LØSE AVTAKBARE 
BUNNPLATER

AVRUNDET HJØRNE LØS AVTAKBAR 
LAMINAT

GLASS

• Løse avtakbare sokler
• LED-lys
• Dekkplater for vannbadet
• Avskillere for GN-kar til forskjellige 

størrelser

Tilbehør for nøytrale buffèvogner:
Tilbehør for nøytrale buff èvogner: 
• Øvre plan med beslysning
• Integrert vanndispenser
• Integrert kurvdispenser

Buff èvogn

Produktkode Produkt Vannbad 
dybde mm

Lengde 
mm

Bredde 
mm

Høyde 
mm

Spenning 
Eff ekt Eff ekt

KBL 80 Varm buff èvogn 160/210 800 650/1080 900/1350 230V 1,5KW

KBL 120 Varm buff èvogn 160/210 1200 650/1080 900/1350 230V 2,0KW

KBK 80 Kald buff èvogn 160/210 800 650/1080 900/1350 230V 0,5KW

KBK 120 Kald buff èvogn 160/210 1200 650/1080 900/1350 230V 0,5KW

KBN 45 Nøytral buff èvogn 450 650/1080 900 900

KBN 80 Nøytral buff èvogn 800 650/1080 900 900

KBN 120 Nøytral buff èvogn 1200 650/1080 900 900

• Tappekrane for vannbadet
• Varmelist
• Renne for strømledning, vannrør og avløpsrør.
• Fotocelle krane for vanndispenser
• Varm buff èvogn kan leveres med separate vasker

Ergonomisk og 
energi eff ektiv
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