
Vagnar för restaurang och storkök

Matglädje på fyra hjul





Praktiska, snygga 
och enkla att köra
Matglädje från kök till bord – det är ett av våra  

favorit uttryck som du säkert har hört förut. Och det är 

precis vad vi på Hallins vill åstadkomma när vi utvecklar 

och tillverkar produkter för professionella köksmiljöer, 

där kraven på hållbarhet, funktion och ergonomi är höga. 

För när allt fungerar smidigt blir det också roligare att 

arbeta – i köket, på väg till matsalen, vid serveringen eller 

i disken.

Den här broschyren handlar om Hallins breda  

sortiment av vagnar, de allra flesta tillverkade vid vår 

fabrik i Ödeshög. Här hittar du vagnar för alla typer av 

uppgifter; från den robusta i rostfritt stål som ska tåla 

tuffa tag i köket, till den eleganta som rullas in när oxfilén 

ska flamberas.

FLAMBERINGSVAGN 
Två separata gasolbrännare. Skåp av svart laminat. Den  
fällbara skivan, flaskstället samt överskivan är av rostfritt.  
Flaskställ av rostfria rör. Fyra svängbara hjul varav två med broms. 
Slang och reduceringsventil för gasolflaska typ P6 (campingflaska).



BORDSVAGN 
Ställning av kromade stålrör. Skivor av rostfritt eller  
laminat. De rostfria skivorna har dämpmatta på undersidan  
och vulstkant. Laminatskivorna har trälist som är nedfräst  
i hörnen. Fyra svängbara hjul. Max belastning från 150 kg.

RULLBORD/MINIRULLBORD
Ställning av kromade eller rostfria stålrör. Skivor av rostfritt  
eller laminat. De rostfria skivorna har dämpmatta på under
sidan och vulstkant. Laminatskivorna har trälist som är 
nedfräst i hörnen. Fyra svängbara hjul. Max belastning 100 kg. 
Handtag finns som tillbehör.

TA DEL AV VÅRT UTBUD PÅ HALLINS.COM

FLAMBERINGSVAGN  
Två separata brännare. Slang 
och reduceringsventil passar 
gasolflaska typ P6 (camping-
flaska). Skåp i svart laminat. 
Den fällbara skivan och 
överskivan är av rostfritt. 
Flaskställ av rostfria rör. 
Fyra svängbara hjul varav två 
bromsbara.

KOMBIVAGN  
Ställning av kromade stålrör. 
Skivor i svart laminat.  
Laminatskivorna har trälist 
som är nedfräst i hörnen. 
Extra utdragsskiva under 
toppskivan samt flaskställ. 
Fyra svängbara hjul.  
Max belastning 100 kg.

KANTINVAGNAR 
Av rostfritt material. 8–18 
gejderpar. Gejdrarna finns 
med eller utan stopp i 
ändarna. Fyra svängbara hjul 
varav två bromsbara. Vissa 
modeller har toppskiva.

AVSTÄLLNINGS-
BORD
Av rostfritt material. 
Utdragslåda för max en GN 
1/1200 kantin. Tre gejder
par för max en GN I/I-65. 
Fyra svängbara hjul varav 
två bromsbara.

SÄCKVAGN
Ställning av förzinkat stål. 
Fyra svängbara hjul eller 
fyra gummifötter. 

HINKVAGN
Ställning med kromade stål
rör och hylla av rostfritt. 
Tre svängbara hjul.

REDSKAPSVAGN
Ställning med kromade  
stålrör och hyllor av rost
fritt. Tre svängbara hjul. 

SKYFFELVAGN
Tillverkad av rostfritt  
material. Fyra hjul varav 
två fasta och två svängbara. 
Max belastning 175 kg.



STORKÖKSVAGN  
Ställning och skivor i rostfritt. Skivorna har dämpmatta på 
undersidan samt vulstkant. Fyra svängbara hjul varav två 
bromsbara. Avvisarhjul. Max belastning 100 kg. Finns med 
eller utan handtag.

SERVERINGSBORD  
Ställning av svarta pulverlackerade stålrör. Skivor av laminat 
med trälist runt om som är nedfräst i hörnen.  
Fyra svängbara hjul. Max belastning  
100 kg. Handtag finns som tillbehör.
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KORGVAGNAR  
Tillverkade av rostfritt 
material. Anpassade för 
diskkorgar 50x50 cm.  
Korgvagn, 4–10 gejderpar 
med 150–210 mm delning.  
Fyra svängbara hjul varav  
två bromsbara (korgvagn).  
Körhandtag finns som till-
behör till korgstaplingsvagn.

KRYDDVAGNAR  
– FÖRVARING OCH BEREDNING
Tillverkade av rostfritt material. Under skivorna har dämpmat
ta på undersidan och vulstkant. Krydd hyllorna är anpassade 
för förpackningar med max diameter 105 mm. Fyra svängbara 
hjul varav två bromsbara. Avvisarhjul. Max belastning 100 kg.

DISKGODSVAGN
Ställning av kromade eller 
rostfria stålrör. Backarna är 
rostfria, 60 mm höga, har 
dämpmatta på undersidan 
och rymmer en alternativt 
två diskkorgar 50x50 cm. 
Fyra svängbara hjul. Max 
belastning 150 kg.

PLATÅVAGNAR
Ställning av kromade stålrör. Rostfri skiva med vulstkant. 
Platåvagnen finns i en låg och en hög variant. Den låga har 
lackerad träfiberskiva på undersidan av skivan och fyra  
svängbara hjul. Max belastning 250 kg. Den höga har  
dämpmatta på skivans undersida och fyra svängbara hjul.  
Max belastning 150 kg

BRICKVAGN
Ställning av kromade stålrör. 
Fyra svängbara hjul varav 
två bromsbara. Passar 
brickor 430x330 mm.

TRALLA/ 
HJUL UNDERREDE
Tralla till dryckesback  
passar 400x270 mm backar. 
Hjulunderrede till plast
tunna 60 och 90 liter.  
Fyra svängbara hjul. Finns 
som enkel eller dubbel.

Komplettera  

din vagn med 

andra hjul och 

handtag. Se nästa  

sida.



KOMBIVAGN 
Ställning av kromade stålrör. Skivor av svart laminat, 
med list runt om som är nedfräst i hörnen för enkel 
rengöring. Extra utdragsskiva under toppskivan samt 
flaskställ. Fyra svängbara hjul. Max belastning 100 kg.



Våra vagnar är lika pålitliga 
som svensk husmanskost.
Men krydda gärna efter behag!
Att bygga en vagn på Hallins är som att tillaga  

den perfekta raggmunken – Östergötlands  

landskapsrätt. Det behövs bra råvaror, ett  

väl beprövat recept och en hängiven kock.  

För oss betyder det rätt material, beprövade  

konstruktioner och hantverksskicklighet. 

Utifrån våra ”grundrecept” tillverkar vi många  

olika typer av vagnar, med hög kvalitet, enkel 

skötsel och lång hållbarhet. Och som extra  

krydda erbjuder vi både olika valmöjligheter till 

exempel olika typer av hjul, skivmaterial och 

handtag.
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