VISSTE DU
DETTA?
Det danska företaget Hounö startades år 1977 av Hans Jørgen Houmøller som utvecklade den första kombiugnen för broderns restaurang.
Idag använder flera av världens bästa restauranger kombiugnar från
HOUNÖ för att klara sina kulinariska utmaningar.
HOUNÖ är ett koldioxidneutralt företag.

Skandinaviska rötter.
Globalt tankesätt.
Det danska specialistföretaget HOUNÖ har över 35 års
erfarenhet av kombiugnar. Baserat på förstahandserfarenheter från kockar, cateringchefer, återförsäljare,
bagare, slaktare och köksinredare arbetar vi med att utveckla och tillverka kombiugnar från vår fabrik i Randers
i Danmark.

Släpp smaklökarna fria
HOUNÖ har det största sortimentet av kombiugnar i hela
världen. Men vår Visual Cooking-ugn är inte som andra
ugnar. Det är en upplevelse. Ta en titt på den svängda
ugnsdörr och de eleganta ytorna som understryker
kvaliteten på maten i ugnen. Känn på kvaliteten i
den rostfria ugnsdörr, och rör vid displayen så ser du

Genom åren har HOUNÖ växt från att ha varit en liten

snabbt hur lätt den är att använda. Känn den härliga

tillverkare av kombiugnar till ett företag som levererar

aromen från ugnen och låt smaklökarna upptäcka de

ugnssystem till hotell, restauranger, stormarknader, sjuk-

delikata resultaten.

hus, skolor, bensinstationer, kryssningsfartyg osv. över
hela världen. HOUNÖ är en del av den framgångsrika
amerikanska koncernen Middleby Corporation.

Oöverträffad design och prestanda
För oss går form och funktion hand i hand. Den excep-

Bara bra - det räcker inte långt

tionella skandinaviska formen hos vår Visual Cooking-

Här på HOUNÖ tycker vi inte att det räcker med att

för tillagning i öppna kök. Den är så effektiv att det blir

bara vara bra. Vi vill inte heller att du ska nöja dig med

möjligt att rosta till exempel 96 hela kycklingar på bara

något som är mindre än perfekt. Våra kombiugnar med

30 minuter, eller baka 448 potatis på 35 minuter. Med

flerfunktion är lösningen på varje kulinarisk utmaning.

Visual Cooking får du flexibilitet, tillförlitlighet och effekt

Dessutom trivs de med att utföra flera uppgifter sam-

- allt i ett.

ugn drar uppmärksamheten till sig och gör den idealisk

tidigt. Använd till exempel RackTimer® för att ge maximal
flexibilitet och smidig matlagning. Våra innovativa
lösningar tar matlagningen till nästa nivå.

DEL AV
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Det handlar
om kombiugnar

I

RANT
A
G

Tillförlitlighet för hela slanten.

ÅR

Kombiugnar är vår passion här på HOUNÖ, och varje kombiugn tillverkas mycket noggrant enligt
särskild beställning. Vår filosofi om förstklassig teknik och material i toppklass är din garanti
för en tålig och tillförlitlig kombiugn. Varje ugn testas mycket noggrant avseende säkerhet och
funktion innan ugnen lämnar vår fabrik. Vår fyraåriga komponentgaranti understryker vårt starka
engagemang vad gäller produktkvalitet.
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ÅNGKOKNING

Ugnsstekning

Pochering

Regenerering

PANNSTEKNING

Grillning

BAKNING

Jäsning

- OCH DINA
BEHOV.
Visual Cooking är DIN utrymmesbesparande
flerfunktionspartner i köket.
Det finns i praktiken ingen gräns för vad den klarar av.
Du kan baka bröd, ugnssteka kyckling eller ångkoka
grönsaker - med den här ugnen klarar du alla tänkbara
typer av maträtter. Därför uppfyller Visual Cooking behoven hos snabbmatsrestauranger, fullservicerestauranger och storkök.

Perfekt tillagning och bakning Varje gång
Tänk dig 320 wienerbröd i en och samma ugn - alla
perfekt bakade. Den reversibla fläkten ser till att värme
och ånga fördelas optimalt, och det är denna som gör
den jämna tillagningen möjlig. Med nio hastigheter
kan du enkelt anpassa fläktvarvtalet efter den typ av
mat som du har i ugnen, eller använda de automatiska
inställningarna.

Den intelligenta luftfuktighetsregleringen ClimaOptima®
ser till att rätt mängd ånga automatiskt kommer in i
ugnsrummet. Du kan alltså mycket smidigt ugnssteka
läckra kycklinglår - krispiga på utsidan samtidigt som de
är möra och saftiga på insidan.

Tillförlitlighet framför allt
Den avancerade tekniken ger en exakt temperatur i
ugnsrummet. Du kan alltid lita på Visual Cooking när
det gäller precision. De snabba uppvärmnings- och
avsvalningstiderna ger dig fullständig kontroll över temperaturen inom några minuter.
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SNABB OCH
EFFEKTIV.
80 KG BROCCOLI PÅ 8 MINUTER
96 HELA UGNSSTEKTA KYCKLINGAR PÅ 30 MINUTER
448 BAKADE POTATIS PÅ 35 MINUTER
320 FRYSTA WIENERBRÖD PÅ 18 MINUTER

Ugnsstekt kyckling 50 % mer effektivt.
Dra nytta av kombinationen av varmluft och ånga och laga läcker kyckling. Visual Cooking dubblar din
produktivitet eftersom du kan ugnssteka en hel ugn med kycklingar på bara 30 minuter. Lägg till det
faktum att ångan minskar viktförlusterna betydligt. Du sparar därmed både tid och pengar. Dra nytta
av HOUNÖ-ugnen med 2 dörrar för att maximera ditt arbetsflöde och undvika att bakterier överförs.
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Vilket ångsystem passar dig?
Visual Cooking kan fås med två alternativa ångsystem. Låt oss hjälpa dig att få det ångsystem
som passar bäst i ditt kök. Om du behöver en kombiugn för ugnsstekning, bakning, grillning och
regenerering rekommenderar vi våra kombiugnar med injektionsånga. Om du behöver maximal
ångeffekt när du ångkokar stora mängder potatis, ris, pasta och grönsaker rekommenderar vi
våra kombiugnar med ånggenerator. Med Visual Cooking behöver du aldrig kompromissa.

FLERFUNKTIONSDRÖMMEN.

EFFEKTIV MATLAGNING MED RACKTIMER.
Dra nytta av RackTimer® när du behöver både flexibilitet och exakta resultat. Integrerade timerenheter berättar automatiskt när de olika rätterna är redo att serveras. Du kan därför enkelt hantera
upp till 10 olika tider. Det blir enkelt att utföra flera uppgifter samtidigt, och du behöver inte längre
fokusera på olika prepareringstider. RackTimer ger enkel och effektiv tillagning i kök där arbetet är
mycket intensivt.
HOUNÖ 11

VÄRLDENS BREDASTE SERIE
Med över 100 olika ugnslösningar har HOUNÖ
alltid en kombiugn som uppfyller dina behov.
Besök www.houno.com och låt dig inspireras.

Maximal arbetshöjd är 144 cm med den
unika kombiugnen och dess 16 plåtar.

KOMBIUGNAR

Säkerhet till sjöss med kombiugnar
för marint bruk.
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håll fast vid
din egen stil.
Tre olika tillagningsmetoder. Oändliga möjligheter
Manuellt läge
Vid manuell programmering väljer du tillagningsinställningarna själv, och du kan sedan justera
dem enkelt varje gång du använder din Visual Cooking-ugn.

Förinställda recept
Förinställda recept kan vara ovärderliga eftersom du har kontrollen på tillagningskvaliteten även
om du inte själv befinner dig på plats i köket. På det här sättet kan du hålla kontrollen även när
personalen och lokalerna växlar. Förinställda recept eliminerar också stress i kök där arbetet är
intensivt, och du får enhetliga resultat. Med ett minne på upp till 500 recept - där varje recept
kan innehålla upp till 15 steg - har du gott om utrymme för finjustering. Använd Favoriter och få
snabb tillgång till dina mest populära recept.

Automatisk tillagning
SmartChef® tar matlagningen till nästa nivå. Du berättar helt enkelt för ugnen vilken typ av mat
du vill laga, och hur du vill laga till den, och ugnen väljer sedan de optimala inställningarna
automatiskt. Med SmartChef® får du mer tid till viktiga uppgifter som menyplanering och
presentation.

SMART - inifrån
och ut.
CombiSmart® ger
luftfuktighetskontroll i 10 steg.
Välj luftfuktighet beroende på
typ av livsmedel – ugnen håller
rätt luftfuktighet under hela
tillagningstiden.
Använd varmluft för bakning.
För bästa bakningsresultat
kan du justera hastigheten på
fläkten, reglera luftutloppet
och använda den automatiska
luftfuktighetspulseringen.
Cook & Regen ger perfekta resultat
för kylda livsmedel. Du behöver
aldrig kompromissa med smak,
näringsinnehåll eller utseende.

Med SmartChef® väljer ugnen
optimala inställningar automatiskt.
Du väljer helt enkelt en produkttyp
och en kärntemperatur och det
resultat som du önskar.

CombiWash® är ett helautomatiskt
rengöringsprogram som ger en
fläckfri ugnskammare med minimal
förbrukning av vatten, kemikalier
och energi. Rengöringen sker i ett
slutet system och du har ingen
kontakt med kemikalierna.

Använd ångkokning för att få
perfekta kokta potatis, ris, pasta,
grönsaker och ägg.

ClimaOptima® justerar luftfuktigheten
automatiskt i ugnskammaren så att
du alltid får perfekta resultat.

Med de avancerade funktionerna
får du ytterligare fördelar som
t.ex. förvärmning, jäsning och
nedkylning.
Spara dina mest populära recept
under Favoriter så kommer du åt
dem snabbt och smidigt.

Med ett minne på 500 recept får du
enhetliga och välsmakande resultat
oavsett vem som råkar arbeta i
köket vid tillfället. Varje recept kan
innehålla upp till 15 steg.
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Standard modeller.
Om du behöver enkelhet väljer du bland våra standardmodeller i Visual
Cooking-serien. Dessa ugnar har de vanligaste tillagningslägena och de
är mycket enkla att använda på alla personalnivåer. De programmeras
manuellt med hjälp av vredet. Använd förinställda recept och få enhetliga resultat oavsett vem som sköter ugnen. Du kan även uppgradera standardmodellerna och utrusta dem med det automatiska rengöringssystemet CombiWash® plus en stektermometer.

Tillagningslägen

Standardfunktioner

▪ Varmluft

▪ Minne för 50 recept (10 steg)

▪ Ångkokning

▪ Förvärmning

▪ CombiSmart® med 10 steg

▪ Reverserbar fläkt med nio ställbara steg

▪ Cook & Regen

▪ Manuell luftfuktighetspulsering

▪ Jäsning

▪ Automatisk nedkylning
▪ Halvautomatiskt rengöringsprogram
▪ Felregistreringssystem

Läs av QR-koden för mer information om vår Visual
Cooking-serie på www.houno.com, eller kontakta
närmaste HOUNÖ-leverantör.

Touch modeller.
Visual Cooking-ugnarna har touchreglage, mängder av tillagningslägen
och funktioner som klarar alla dina behov och ger dig gott om utrymme
för finjustering. Alla modeller med touchreglage har SmartTouch® som
underlättar programmeringen. Det automatiska rengöringssystemet CombiWash® sparar värdefull tid, och med en USB-nyckel kan du ta dina recept
med dig i fickan och överföra dem till valfri Visual Cooking-ugn.

Tillagningslägen

Standardfunktioner

▪ Varmluft

▪ Minne för 500 recept (15 steg)

▪ Ångkokning

▪ Kokbok med förinställda recept

▪ CombiSmart® med 10 steg

▪ Förvärmning

▪ ClimaOptima®

▪ Reverserbar fläkt med nio ställbara steg

▪ Cook & Regen

▪ Manuell och automatisk luftfuktighetspulsering

▪ Delta-T

▪ Manuell och automatisk nedkylning

▪ Cook & Hold

▪ Stektermometer

▪ Jäsning

▪ CombiWash®

▪ SmartChef

®

▪ Handtvätt
▪ RackTimer®
▪ USB-anslutning
▪ HACCP kvalitetskontroll
▪ CombiNet®
▪ Automatiskt servicediagnossystem
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HÖG KAPACITET OCH
ÖVERLÄGSEN ERGONOMI.
ETT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN
HOUNÖ tar din säkerhet på största allvar. Därför erbjuder vi vår unika ugn med 16 plåtar - Visual
Cooking 1.16. Dra nytta av den höga produktionskapaciteten (upp till 240 portioner) och se
samtidigt till att du arbetar på ergonomiskt sätt, på rätt höjd. Den högsta arbetshöjden är bara
144 cm vilket betyder att alla plåtar är lätta att nå, och det är mycket enkelt att sätta in och ta ut
plåtarna. Med den här unika ugnsstorleken behöver du inte längre kompromissa.

SÄNK DIN ENERGIFÖRBRUKNING
Dra nytta av den låga effekt- och energiförbrukningen hos Visual Cooking-ugnarna och spara
in på dina elräkningar. Den unika kombiugnen med 16 plåtar kräver endast 24 kW jämfört
med 36 kW för en ugn med 20 plåtar. Det är en reduktion på hela 33 %. På samma sätt är
energiförbrukningen under tillagning betydligt lägre i en ugn med 16 plåtar.
Välj energi- och vattenförbrukningsmätare om du vill beräkna och dokumentera hur lite energi

Högsta arbetshöjd 144 cm

Högsta arbetshöjd 170 cm

som din kombiugn förbrukar.

Ugn med 16 plåtar

Ugn med 20 plåtar
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INGEN KONTAKT
MED KEMIKALIER.

Stora besparingar på
vätskerengöringsmedel.
Dra nytta av det automatiska rengöringssystemet CombiWash® och spara tid och pengar. Med lägre förbrukning
av vatten, energi och vätskebaserade kemikalier blir din
kombiugn fläckfritt ren.

VÄLJ DIN EGEN LEVERANTÖR OCH SPARA PENGAR
När det gäller rengöringskostnader så är användning av
vätskebaserat rengörings- och sköljmedel det i särklass
billigaste sättet att rengöra en kombiugn, jämfört med
rengöringstabletter.

UNDVIK KONTAKT MED KEMIKALIER
Efter en lång arbetsdag väljer du helt enkelt rengö-

HOUNÖ låter dig välja din egen kemikalieleverantör

ringsnivå baserat på ugnens användning, så lägger

förutsatt att leverantören uppfyller gällande standarder.

CombiWash automatiskt till exakt rätt mängd vatten,

Genom direktköp kommer du att se att vätskebaserade

rengörings- och sköljmedel. Enkelt och hygieniskt. Dess-

rengöringskemikalier är 25 %-50 % billigare än rengö-

utom behöver du inte oroa dig över att komma i kontakt

ringstabletter, beroende på inköpsvolym. Därför sparar

med kemikalier, eftersom rengöringen sker i ett slutet

du pengar varje gång du använder HOUNÖ CombiWash.

system.

Vätskebaserat rengöringsmedel jämfört med rengöringstabletter

Kostnadsindex för rengöringskemikalier

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Rengöringstabletter,
endast
tillgängliga
från ugnens
leverantör

Vätskerengöring
kund med låga
volymer,
fritt val av
leverantör

Vätskerengöring
kund med höga
volymer,
fritt val av
leverantör
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Michelin Restaurant Søllerød Kro. Michelin Restaurant AOC. Michelin Restaur
Culinary team of denmark. National museum of denmark. Jensens Bøfhus.
RESort. Sælen submarine. royal yacht Dannebrog. Scandic Hotels. Hote
hospital. aarhus hospital. Odense University hospital. odense Zoo. Central k
Vestas. KMD. Dong Energy. Mærsk. Gastronomiet. JYSK. Netto. Hydro-Texa
Sölvesborgs Golf Club. Hestravikens castle. Tåby school. Budal school. Gla
Glada Gåsen. Väderstads Patisserie. Fórde hospital. Lammhults Värdhus. S
S-MARKET. Restaurant Amarillo. Hilton HEathrow airport. Etelä-Suom
Koulu. Iceland National Hospital. ESSO. Royal Navy UK. ASDA. Morrisons. Sains
L´Epicurien. Michelin Restaurant Origine Rouen. Restaurant Le Bec au Cauch
Michelin Restaurant Gill. Mövenpick Palavrion. Restaurant Reithalle
Okey supermarket. Sberbank. Alma Supermarket. Tallinn Express Hotel. Swiss
Narva Central Kitchen. Estonian Maritime Academy. Viru Prison. RIMI super
Embassy. Lukoil. Stadion Étterem. Sárvár Park-inn Hotel. Zara Hotel. Brid
Club. Hotel Makedonija. Market Tinex. Pekarna Kopi. Net Interijeri. Presec
Os Simon Jenko. Tesco. Selezijanski Zavod. Imo Centar. Manastir. Visoki D
checkers. Mount Nelson Hotel. Bay Hotel. Boxer Superstores. Albertsons. Ki
Fine Foods. WinCo Foods. STOP & SHOP. H-E-B. Crowne Plaza Managua Hote
Crown Capital Hotel Taipei. Seabourn cruise Ships. Hillary nature Res
bhutan. tung lok Seafood. Park hotel orchard. ruyi Changi Airport. Nakama
Express Hotel. CHINA CHANGZHOU DINOSAUR LAND. Le Meridien Khao Lak Beac
Polo Hotel. Chia-Yi Chinatrust Hotel. Unitech Amusement Park. Caltex. O
Harrison Engineering. Kwak Hospital. Janghyun Elementary School. Saint
Sydney Opera House. Stockton Center. Chez Olivier’s Restaurant. Geor
Biscuit Manufacturing. The Bavarian Hotel Group. Baptist Catering Group
Jesters’ Pies. The Upper Crust Pie Company. Spotless Catering. Royal Melbou

rant Era Ora. Munkebo Kro. Fakkelgaarden. Falsled Kro. Molskroen. NAtional
Australian Barbecue. Restaurant Propellen. Restaurant GEist. Jesperhus
tel Imperial. Legoland. Lalandia. Dallund castle. Sunset Boulevard. Viborg
kitchen Kronjylland. Kolding culinary academy. sydbank. Danfoss. Siemens.
aco. Q8. Statoil. Konsum. ICA. COOP. NorgesGruppen. Hotell Odin Recidense.
antan Primary schooL. Formudens School. Café Kanel. Skänninge Stadshotel.
Sandefjord Chef academy. TV2 Filmstúdió. Radisson SAS. Majamäen Koulu.
men Autotalo. Metsärinteen Päiväkoti. Päiväkoti Herttoniemi. Vehkalahden
sbury. Woodbury Golf Club. Holiday Inn. Centre Parental Azur. Restaurant
hois. Collège du pont de la maye. Michelin restaurant Auberge de la Pomme.
e. Restaurant Siesta. Hotel an der Glatt. Gran Caffè & Ristorante Quadri.
wissotel Tallinn. Tallinn Airport. Pärnu Hospital. North Estonian Hospital.
rmarket. Hotel Spa. Makro Training Center. Olympia Smaku. IKEA. Estonian
idgestone. Sheraton Hotel. Esztergom Régi Szeminárium. Old Lake Golf
cki Grup. Hotel Zovko. Dom Upokojencev Idila. Harlekin. Gostilna Kresnica.
Decani Monastir. Hotel Pahuljica. BMD Comerce. Pick ‘n Pay. Spar. Shoprite.
King Kullen. Shell. Wegmans. Schnucks. Kroger. SuperValu. Safeway. Rabba
tel & Convetion Center. Santa Isabel. Jumbo. DYS. The crown plaza hotel.
Resort. Sokha Hotel. Eblis Hotel. Equarius sentosa Resort. Amankora Thimphu
anda Resort & Spa. Pimalai Resport & Spa. Raffles Hotel. Pansea Orientch & Spa Resort. Oriental Hotel. Phoenix Hotel. Park Lane Radisson. Marco
Oberois Hotel New Delhi. Tapei Capital Hotel. Sands Casino, Macau Caltex.
Vincent Hospital. Daehan Flour Mill Co. China Shipbuilding Corporation.
rges Manor Retirement Home. Queensland Sunnybank Rugby club. Arnotts
p. KPMG. Arhtur Anderson. Fox Studio. Shakespeare’s Sydney Pie Company.
urne Hospital. NI
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RESTAURANGER
Ånga i en ugn och stek i den andra utan att du behöver använda mer utrymme
Visual Cooking-ugnar är kökets hjärta hos Michelin Restaurant AOC. Restaurangen har valt HOUNÖ
CombiPlus® och har därmed lyckats dubblera sin kapacitet utan att använda mer av sin värdefulla
golvyta. Med två ugnar ovanpå varandra kan Restaurant AOC anpassa kapaciteten efter antalet
gäster. Dessutom kan man ångkoka grönsaker i den övre ugnen samtidigt som man ugnssteker
lammstek i den nedre. På detta sätt får man högsta möjliga flexibilitet.

”

Visual Cooking gör det
lätt att kombinera kulinarisk
finess med hög flexibilitet.
Ronny Emborg, Chef de Cuisine,
Michelin Restaurant AOC, Danmark.
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ANVÄNDNING INOM INSTITUTIONER

Förskolor

Skolor

Sjukhus

Vårdhem

Smaklig och näringsriktig mat i stora volymer
På den franska skolan Collège du Pont de la Maye är det skolans Visual Cooking-ugnar som
ordnar fram måltiderna till hungriga studenter varje dag. I det livliga köket används kombiugnarna
för att tillaga och servera stora mängder mat utan att kompromissa med smak, utseende eller
näringsvärde. Med Visual Cooking behåller köttet större delen av sin volym och ett resultat av
detta är att skolan faktiskt har kunnat sänka sina kostnader med inte mindre än 25 %.

”

Vi kan alltid lita på att våra HOUNÖugnar producerar stora mängder
mat utan kompromisser.
Fabien Pelas, Chef de Cuisine,
Collège du Pont de la Maye, Frankrike.
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STORMARKNADER
Färsk mat till hungriga kunder Hela dagen
På den finska stormarknadskedjan S-Market känner du direkt den tilltalande aromen från ugnsstekta kycklingar, revbensspjäll och färdigluncher, och detta drar kunderna till den smakfulla delikatessdisken. På dessa stormarknader har Visual Cooking-ugnarna placerats precis bakom disken
så att kunderna kan följa produktionen direkt. Det öppna köket drar till sig kunder som samtidigt
kan se att maten är färsk och nylagad. Öppna kök sparar dessutom in på arbetskostnaderna
eftersom en person kan hantera ugnen och samtidigt betjäna kunderna.

”

Vi använder Visual Cooking i
vårt öppna kök. Det drar till sig
kunder och ökar försäljningen.
Jani Solanakis från den finska stormarknadskedjan S-Market.
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Så här serverar du måltider på varm tallrik.
Med ett bankettsystem från HOUNÖ blir det lätt att servera delikata rätter på uppvärmda tallrikar
för många gäster samtidigt. Detta är särskilt värdefullt i samband med större evenemang, seminarier och fester. Bankettsystemet består av en tallrikskassett, en tjock termohätta och en
praktisk beskickningsvagn. Plåtarna tas direkt från HOUNÖ-ugnen till serveringsplatsen och det
blir mycket enkelt att servera varmrätter på den perfekta tidpunkten.

Mer tid för kreativitet.
Genom att förbereda maten i förväg kan kökspersonalen undvika stress under högintensiva perioder och få mer tid över till kreativa maträtter. Precis innan maten serveras använder personalen
Cook & Regen-funktionen som ser till att det inte blir några kompromisser vad gäller smak, saftighet eller utseende.
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Utforska möjligheterna.
1.06

1.10

2.06
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2.20 rl.

1/1 GN
400 x 600 mm

1/1 GN
400 x 600 mm
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Antal skenor
65 mm avstånd
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Antal skenor
85 mm avstånd

5

8

12
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5 (10)

8 (16)

15 (30)

Portioner

90

150

240

300

180

300

600

Bredd

899 mm

899 mm

899 mm

899 mm

1122 mm

1122 mm

1122 mm

Höjd – bordsmodell

795 mm

1055 mm

-

-

795 mm

1055 mm

-

Höjd med stativ

1492 mm

1492 mm

1592 mm

1852 mm

1492 mm

1492 mm

1852 mm

Maximal arbetshöjd

1342 mm

1342 mm

1442 mm

1702 mm

1342 mm

1342 mm

1702 mm

Djup (utan handtag)

831 mm

831 mm

831 mm

831 mm

951 mm

951 mm

951 mm

Vikt

150 kg

190 kg

270 kg

300 kg

190 kg

230 kg

400 kg

Vikt (gasugnar)

155 kg

195 kg

-

305 kg

195 kg

235 kg

405 kg

MÅTT

1.16 rl.

1.20 rl.

KAPACITET
Plåtstorlek

1/1 GN
1/1 GN
400 x 600 mm 400 x 600 mm

MÅTT OCH VIKT

MARINE

PASSTHROUGH

COMBIPLUS®

”
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AVKASTNING PÅ
INVESTERINGEN.
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Vi valde HOUNÖ-ugnar för att få
perfekta tillagningsresultat och spara pengar.

Didier Ballet, Chef de Cuisine och ägare till den franska
restaurangen L’Epicurien vet precis varför han valde
HOUNÖ:

”Vi har installerat kombiugnar från HOUNÖ i vår restau-

rang för att kunna ha hög kapacitet och hög flexibilitet
samtidigt. I köket kan vi dagligen dra nytta av det faktum
att ugnen kan laga till mycket goda maträtter till våra
gäster på mycket kort tid.”

Spara golvyta
”Vi sparar golvyta i köket eftersom vi kan förbereda alla

slags måltider i de här ugnarna, och vi behöver alltså
inte investera i många olika typer av köksutrustning.
Dessutom har vi valt att placerat två kombiugnar ovanpå
varandra för att utnyttja vår golvyta maximalt.”

Spara energi
En restaurang med 250 stolar och ett lönsamt catering-

”Vår kökspersonal menar att ugnarna är mycket enkla

företag gör att Didier Ballet har stor nytta av den höga

att hantera och att tillagningsresultaten talar för sig själva. Vi har också kunnat sänka kostnaderna betydligt,
helt enkelt tack vare att ugnarna ser till att köttet håller
sin volym mycket väl.”

flexibiliteten i kombiugnarna från HOUNÖ:

”Under intensiva perioder använder vi båda ugnarna.
När vi inte har lika hög uppbokning stänger vi helt enkelt
av den ena ugnen för att spara in på elektriciteten och
för att undvika överkapacitet.”
I det högtrafikerade restaurangköket fortsätter Didier
Ballet:
”Det var också en fördel för oss att vi kunde välja vår egen

kemikalieleverantör för rengöringssystemet. Vi sparar
pengar genom att anlita samma kemikalieleverantör
för alla rengöringskemikalier som vi använder i vår
restaurang.”
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Restauranger & kaféer

Till sjöss

Bensinstationer

Förskolor

Snabbmatsrestauranger

Vårdhem

Läs av vår QR-kod för mer information om vår
CombiSlim-serie på www.houno.com, eller kontakta
närmaste HOUNÖ-leverantör.

NÄR STORLEKEN HAR BETYDELSE.
CombiSLIM® uppfyller behoven för kompakt matlagning
Storleken har betydelse i små kök. Därför är våra CombiSlim-ugnar bara 51,5 cm breda. Dessa
kombiugnar är idealiska för småskaliga kök eller för satellitkök i kombination med våra Visual
Cooking-ugnar. CombiSlim-ugnar finns i tre storlekar som använder plåtar typ 1/1 GN eller 2/3
GN. Välj mellan toppmodeller och standardmodeller allt efter dina behov. För högsta flexibilitet
kan du ställa två CombiSlim-ugnar ovanpå varandra.

”

CombiSlim ger absolut högsta flexibilitet på minsta möjliga utrymme.
Per Hallundbæk, verkställande direktör och kökschef
på Restaurang Falsled Kro, Danmark.
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KONTAKTA OSS.
I egenskap av specialister på
kombiugnar gör vi alltid vårt yttersta
för att hjälpa våra kunder - över hela
världen.

Hounö A/S
Alsvej 1
DK-8940 Randers SV
DAnmark
T: +45 8711 4711
e: houno@houno.com
www.houno.com
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