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Kvalitetsugnar för varje behov
Under mer än 30 år har HOUNÖ tillverkat ugnar av hög kvalitet. Ugnar 
vars design, funktionalitet och flexibilitet är i högsätet. Ugnar, som 
effektivt tillagar välsmakande mat varje dag, och som ger dig en mängd 
användningsmöjligheter.

CombiSlim – kompakt kvalitet
HOUNÖs nyutvecklade CombiSlim uppfyller behovet av en kvalitetsugn, 
när utrymmet är för litet för de större storköksugnarna. Med en bredd på 
bara 51,5 cm kan du nu få en professionell ugn, som kan placeras i ett 
standardkök. Utöver de kvalitetsmässiga fördelarna, ger det även långt större 
glädje och tillfredställelse i den dagliga användningen.

Unik design och funktionalitet
CombiSlim tillverkas uteslutande av kvalitetsmaterial. Från de släta, rengörings-
vänliga ytorna av glas och rostfritt stål till de slitstarka komponenterna inuti. 
Det är din garanti för en robust och driftsäker ugn med lång livstid och låg 
energiförbrukning.



När storleken har betydelse – CombiSlim passar i alla kök

Caféer och Barer
Den goda bullen som passar till en kopp 
kaffe.

Restauranger
Steka, koka, baka, grilla eller värma i 
samma kompakta ugn.

Take Away-butiker 
Snabb leverans till sugna kunder.

Servicehus
Smakfulla måltider till de äldre.

Bensinstationer
Lätt att använda för alla medarbetare.

Förskolor
Näringsriktiga måltider till barnen.

Minimal plats
Minimal förbrukning
Maximalt utbyte



 

 
4 års 

garanti

Valfri dörrhängning
Alla ugnar är som standard 
vänsterhängda. Omhängning 
till höger kan göras i efterhand. 

Två-stegs säkerhet
Alla ugnar levereras med två-
stegs säkerhetshandtag.

Reverserande fläkt
Reverserande fläktmotor ger 
alltid lika jämnt resultat.

Flerstegs fläkt
Med 9 stegs fläkthastighet kan 
den anpassas till alla behov.

4 års garanti
Anmäl dig till vår 4 års  
garanti-erbjudande och 
känn dig trygg dygnet 
runt. Garantin är den 
längsta i branschen, 
därmed är din investering i 
säkra händer.

Avtagbar dörrpackning
Dörrpackningen är lätt av-
tagbar, vilket underlättar vid 
rengöring och vid utbyte.

Integrerad droppränna
Droppränna i rostfritt stål 
leder kondens direkt till 
avloppet.

Flerpunkts kärn- 
temperaturnål
Alla ugnar levereras med 
kärntemperaturnål. 3 
mätpunkter säkrar perfekt 
tillagningsresultat.

CombiWash
Det helautomatiska 
rengöringssystemet ger ett 
skinande rent ugnsrum med 
minimal förbrukning av vat-
ten och kemikalier. Eftersom 
rengöringsprocessen sker i ett 
slutet rum, undgår du direkt 
kontakt med kemikalier.



Standardmodell

Med valet av en CombiSlim C-ugn, får du en ugn med betjä-
ningsvänlig, digital display med funktionsvred.

Ugnen ger dig möjlighet att spara upp till 10 program med 
vardera 3 steg.

Dessutom levereras ugnen med kärntemperaturnål, handdusch 
och semiautomatiskt rengöringsfunktion.

Valfrihet är standard

Toppmodell

Med valet av en CombiSlim CPE-ugn, får du en ugn med över-
skådlig och användarvänlig display med en knivskarp TFT skärm.

Ugnen ger dig möjlighet att spara upp till 200 program med 
vardera 10 steg.

Dessutom levereras ugnen med kärntemperaturnål, handdusch 
och det helautomatiska rengöringssystemet CombiWash.

Därtill är denna ugn utrustad med HACCP-kontroll, timerfunktion 
och servicediagnossystem.

Funktioner

Varmluft 30-250°C
Combi 1 & 2 30-250°C
Cook & Regen 30-180°C 
Kokning 30-120°C
Förvärmning    - 300°C

Funktioner

Varmluft 30-250°C
CombiSmart 30-250°C
Cook & Regen 30-180°C
Kokning 30-120°C
Förvärmning    - 300°C
Jäsning  30- 40°C
DeltaT och Cook & Hold 
Nerkylningsfunktion 



CombiSlim

• Alla tillagningsfunktioner i en kompakt enhet
• Möjlighet för ännu större flexibilitet med Combi Plus-Slim (två ugnar på varandra)
• Inget krav för extern imkåpa, använd SlimVent och placera ugnen var som helst
• CombiSlim 2/3 GN eller 1/1 GN – samma performance!

Fisk & Skaldjur
Fisk blir skonsamt och säkert tillagad.

Kött & Fågel
Grillning i ugnen ger saftigt resultat.

Grönsaker
Den intensiva ångfunktionen ger saftiga, 
möra och färgriktiga grönsaker.

Panerade produkter
Panerade produkter blir spröda utanpå  
och saftiga inuti.

Pizza & Snacks
Spröda pizzabottnar med skonsamt 
tillagad fyllning.

Kakor & Desserter
Den reverserande fläkten ger perfekt 
resultat varje gång.

CombiSlim – den kompakta lösningen med otaliga möjligheter



Få mer inspiration

Besök www.houno.com och se vilken ugn som passar bäst till ditt behov.

Med världens bredaste ugnssortiment har säkert en som passar dig.

Storlekar        

Storlekar 23.06 1.06 1.10   

Plåtstorlek 2/3 GN 1/1 GN 1/1 GN   
Antal GN 20/40 mm 6 6 10 
Antal 65 mm 4 4 6  
Portioner 40 60 90

Specifikationer       

Spänning 400V AC 3N + E 50/60 Hz      
Anslutningseffekt 5,4 Kw 7,1 Kw 10,5 Kw    
Strömförbrukning 11A 15A 16A    
Vattenanslutning 3/4” utvändig 3/4” utvändig 3/4” utvändig 
Avlopp Ø 40 mm utvändig Ø 40 mm utvändig Ø 40 mm utvändig 
Temperaturområde 30 - 250°C (förvärmning upp till  300°C) 

Dimensioner – Vikt       

Bredd 515 mm 515 mm 515 mm    
Höjd 672 mm 672 mm 878 mm    
Djup 630 mm 808 mm 808 mm    
Vikt 55 kg 65 kg 79 kg   

CombiSlim – den kompakta lösningen med otaliga möjligheter



HOUNÖ A/S - din ugnsspecialist
Med över 30 års erfarenhet iav att ta fram innovativa 
ugnslösningar är HOUNÖ idag en av världens ledande tillverkare 
av kombi- och bake-offugnar. Som ugnsspecialist uppfyller vi dina 
behov av effektivitet, flexibilitet och driftssäkerhet. 

HOUNÖ har vuxit från ett litet danskt företag till att idag vara en 
betydande tillverkare av kombiugnar på världsmarknaden.
HOUNÖ ugnar säljs idag till kravfyllda kunder, genom vårt 
välbyggda nätverk av samarbetspartners världen över.

Som en del av den amerikanska koncernen Middleby Corporation, 
Som med 2.000 anställda är ett av världens ledande företag inom 
utrustning för den professionella köksindustrin, har HOUNÖ 26 
systerföretag världen över. 

HOUNÖs  toppmotiverade medarbetare är de som står bakom 
CombiSlim ugnar.

Bli inspirerad på www.houno.com

HOUNÖ A/S

Alsvej 1

DK 8940 Randers SV

Danmark

Tlf.  +45 87 11 47 11

Fax +45 87 11 47 10

houno@houno.com

www.houno.com


