


VISSTE DU 
DETTA?
DET DAnSkA förETAgET HoUnö STArTADES år 1977 AV HAnS JørgEn HoUmøl-

lEr 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 förstahands-

erfarenheter från kockar, cateringchefer, återförsäljare, 

bagare, slaktare och köksinredare arbetar vi med att ut-

veckla och tillverka kombiugnar från vår fabrik i Randers 

i Danmark. 

 

Genom åren har HOUNÖ växt från att ha varit en liten 

tillverkare av kombiugnar till ett företag som levererar 

ugnssystem till hotell, restauranger, stormarknader, sjuk-

hus, skolor, bensinstationer, kryssningsfartyg osv. över 

hela världen. HOUNÖ är en del av den framgångsrika 

amerikanska koncernen Middleby Corporation. 

 

bArA brA - DET räckEr InTE långT

Här på HOUNÖ tycker vi inte att det räcker med att 

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

något som är mindre än perfekt. Våra kombiugnar med 

flerfunktion är lösningen på varje kulinarisk utmaning. 

Dessutom trivs de med att utföra flera uppgifter sam-

tidigt. Använd till exempel RackTimer® för att ge maximal 

flexibilitet och smidig matlagning. Våra innovativa 

lösningar tar matlagningen till nästa nivå. 

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 

snabbt hur lätt den är att använda. Känn den härliga 

aromen från ugnen och låt smaklökarna upptäcka de 

delikata resultaten. 

 

oöVErTräffAD DESIgn ocH prESTAnDA

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

tionella skandinaviska formen hos vår Visual Cooking-

ugn drar uppmärksamheten till sig och gör den idealisk 

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

möjligt att rosta till exempel 96 hela kycklingar på bara 

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

Visual Cooking får du flexibilitet, tillförlitlighet och effekt 

- allt i ett.

DEl AV
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DET HAnDlAr  
om kombIUgnAr 



TIllförlITlIgHET för HElA SlAnTEn. 
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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JäSnIng

grIllnIng

rEgEnErErIngpocHErIng

pAnnSTEknIng

bAknIng

ångkoknIng UgnSSTEknIng



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 be-

hoven hos snabbmatsrestauranger, fullservicerestau-

ranger 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 tem-

peraturen inom några minuter.

- ocH DInA 
bEHoV. 
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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. 



EffEkTIV mATlAgnIng mED rAckTImEr.
Dra nytta av RackTimer® när du behöver både flexibilitet och exakta resultat. Integrerade timer-

enheter 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. 

flErfUnkTIonS-
DrömmEn.
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VärlDEnS brEDASTE SErIE kombIUgnAr
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.



VärlDEnS brEDASTE SErIE kombIUgnAr
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Säkerhet till sjöss med kombiugnar  
för marint bruk.



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.



Använd varmluft för bakning. 
för bästa bakningsresultat 
kan du justera hastigheten på 
fläkten, reglera luftutloppet 
och använda den automatiska 
luftfuktighetspulseringen. 

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

 

combiSmart® ger 
luftfuktighetskontroll i 10 steg. 
Välj luftfuktighet beroende på 
typ av livsmedel – ugnen håller 
rätt luftfuktighet under hela 
tillagningstiden. 

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. 

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. 

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

SmArT - InIfrån 
ocH UT.
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-

läs av Qr-koden för mer information om vår Visual 
cooking-serie på www.houno.com, eller kontakta 

närmaste HoUnö-leverantör.

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 en-

hetliga resultat oavsett vem som sköter ugnen. Du kan även uppgra-

dera standardmodellerna och utrusta dem med det automatiska ren-

göringssystemet CombiWash® plus en stektermometer. 

TIllAgnIngSlägEn 

▪  Varmluft

▪  Ångkokning 

▪  CombiSmart® med 10 steg

▪  Cook & Regen

▪  Jäsning

STAnDArDfUnkTIonEr

▪  Minne för 50 recept (10 steg)

▪  Förvärmning 

▪  Reverserbar fläkt med nio ställbara steg

▪  Manuell luftfuktighetspulsering

▪  Automatisk nedkylning

▪  Halvautomatiskt rengöringsprogram

▪  Felregistreringssystem



-

STAnDArDfUnkTIonEr

▪  Minne för 50 recept (10 steg)

▪  Förvärmning 

▪  Reverserbar fläkt med nio ställbara steg

▪  Manuell luftfuktighetspulsering

▪  Automatisk nedkylning

▪  Halvautomatiskt rengöringsprogram

▪  Felregistreringssystem

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 Com-

biWash® 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.

ToUcH moDEllEr. 

TIllAgnIngSlägEn 

▪  Varmluft

▪  Ångkokning 

▪  CombiSmart® med 10 steg

▪  ClimaOptima®

▪  Cook & Regen

▪  Delta-T

▪  Cook & Hold

▪  Jäsning

▪  SmartChef®

STAnDArDfUnkTIonEr

▪  Minne för 500 recept (15 steg)

▪  Kokbok med förinställda recept

▪  Förvärmning

▪  Reverserbar fläkt med nio ställbara steg

▪  Manuell och automatisk luftfuktighetspulsering

▪  Manuell och automatisk nedkylning

▪  Stektermometer

▪  CombiWash®

▪  Handtvätt 

▪  RackTimer®

▪  USB-anslutning

▪  HACCP kvalitetskontroll

▪  CombiNet®

▪  Automatiskt servicediagnossystem
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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 

som din kombiugn förbrukar. 

Hög kApAcITET ocH 
öVErlägSEn ErgonomI.
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IngEn konTAkT 
mED kEmIkAlIEr.



STorA bESpArIngAr på  
VäTSkErEngörIngSmEDEl.

Dra nytta av det automatiska rengöringssystemet Combi-

Wash® och spara tid och pengar. Med lägre förbrukning 

av vatten, energi och vätskebaserade kemikalier blir din 

kombiugn fläckfritt ren.

UnDVIk konTAkT mED kEmIkAlIEr 

Efter en lång arbetsdag väljer du helt enkelt rengö-

ringsnivå baserat på ugnens användning, så lägger 

CombiWash automatiskt till exakt rätt mängd vatten, 

rengörings- och sköljmedel. Enkelt och hygieniskt. Dess-

utom behöver du inte oroa dig över att komma i kontakt 

med kemikalier, eftersom rengöringen sker i ett slutet 

system. 

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. 

HOUNÖ låter dig välja din egen kemikalieleverantör 

förutsatt att leverantören uppfyller gällande standarder. 

Genom direktköp kommer du att se att vätskebaserade 

rengöringskemikalier är 25 %-50 % billigare än rengö-

ringstabletter, beroende på inköpsvolym. Därför sparar 

du pengar varje gång du använder HOUNÖ CombiWash. 
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mIcHElIn rESTAUrAnT SøllErøD kro. mIcHElIn rESTAUrAnT Aoc. mIcHElIn rESTAUrAnT ErA orA. mUnkEbo kro. fAkkElgAArDEn. fAlSlED kro. molSkroEn. nATIonAl 

cUlInAry TEAm of DEnmArk. nATIonAl mUSEUm of DEnmArk. JEnSEnS bøfHUS. AUSTrAlIAn bArbEcUE. rESTAUrAnT propEllEn. rESTAUrAnT gEIST. JESpErHUS 

rESorT. SælEn SUbmArInE. royAl yAcHT DAnnEbrog. ScAnDIc HoTElS. HoTEl ImpErIAl. lEgolAnD. lAlAnDIA. DAllUnD cASTlE. SUnSET boUlEVArD. VIborg 

HoSpITAl. AArHUS HoSpITAl. oDEnSE UnIVErSITy HoSpITAl. oDEnSE Zoo. cEnTrAl kITcHEn kronJyllAnD. kolDIng cUlInAry AcADEmy. SyDbAnk. DAnfoSS. SIEmEnS. 

VESTAS. kmD. Dong EnErgy. mærSk. gASTronomIET. JySk. nETTo. HyDro-TExAco. Q8. STAToIl. konSUm. IcA. coop. norgESgrUppEn. HoTEll oDIn rEcIDEnSE. 

SölVESborgS golf clUb. HESTrAVIkEnS cASTlE. Tåby ScHool. bUDAl ScHool. glAnTAn prImAry ScHool. formUDEnS ScHool. cAfé kAnEl. SkännIngE STADSHoTEl. 

glADA gåSEn. VäDErSTADS pATISSErIE. fórDE HoSpITAl. lAmmHUlTS VärDHUS. SAnDEfJorD cHEf AcADEmy. TV2 fIlmSTúDIó. rADISSon SAS. mAJAmäEn koUlU. 

S-mArkET. rESTAUrAnT AmArIllo. HIlTon HEATHroW AIrporT. ETElä-SUomEn AUToTAlo. mETSärInTEEn päIVäkoTI. päIVäkoTI HErTTonIEmI. VEHkAlAHDEn 

koUlU. IcElAnD nATIonAl HoSpITAl. ESSo. royAl nAVy Uk. ASDA. morrISonS. SAInSbUry. WooDbUry golf clUb. HolIDAy Inn. cEnTrE pArEnTAl AZUr. rESTAUrAnT 

l´EpIcUrIEn. mIcHElIn rESTAUrAnT orIgInE roUEn. rESTAUrAnT lE bEc AU cAUcHoIS. collègE DU ponT DE lA mAyE. mIcHElIn rESTAUrAnT AUbErgE DE lA pommE. 

mIcHElIn rESTAUrAnT gIll. möVEnpIck pAlAVrIon. rESTAUrAnT rEITHAllE. rESTAUrAnT SIESTA. HoTEl An DEr glATT. grAn cAffè & rISTorAnTE QUADrI. 

okEy SUpErmArkET. SbErbAnk. AlmA SUpErmArkET. TAllInn ExprESS HoTEl. SWISSoTEl TAllInn. TAllInn AIrporT. pärnU HoSpITAl. norTH ESTonIAn HoSpITAl. 

nArVA cEnTrAl kITcHEn. ESTonIAn mArITImE AcADEmy. VIrU prISon. rImI SUpErmArkET. HoTEl SpA. mAkro TrAInIng cEnTEr. olympIA SmAkU. IkEA. ESTonIAn 

EmbASSy. lUkoIl. STADIon éTTErEm. SárVár pArk-Inn HoTEl. ZArA HoTEl. brIDgESTonE. SHErATon HoTEl. ESZTErgom régI SZEmInárIUm. olD lAkE golf 

clUb. HoTEl mAkEDonIJA. mArkET TInEx. pEkArnA kopI. nET InTErIJErI. prESEckI grUp. HoTEl ZoVko. Dom UpokoJEncEV IDIlA. HArlEkIn. goSTIlnA krESnIcA. 

oS SImon JEnko. TESco. SElEZIJAnSkI ZAVoD. Imo cEnTAr. mAnASTIr. VISokI DEcAnI monASTIr. HoTEl pAHUlJIcA. bmD comErcE. pIck ‘n pAy. SpAr. SHoprITE. 

cHEckErS. moUnT nElSon HoTEl. bAy HoTEl. boxEr SUpErSTorES. AlbErTSonS. kIng kUllEn. SHEll. WEgmAnS. ScHnUckS. krogEr. SUpErVAlU. SAfEWAy. rAbbA 

fInE fooDS. WInco fooDS. STop & SHop. H-E-b. croWnE plAZA mAnAgUA HoTEl & conVETIon cEnTEr. SAnTA ISAbEl. JUmbo. DyS. THE croWn plAZA HoTEl. 

croWn cApITAl HoTEl TAIpEI. SEAboUrn crUISE SHIpS. HIllAry nATUrE rESorT. SokHA HoTEl. EblIS HoTEl. EQUArIUS SEnToSA rESorT. AmAnkorA THImpHU 

bHUTAn. TUng lok SEAfooD. pArk HoTEl orcHArD. rUyI cHAngI AIrporT. nAkAmAnDA rESorT & SpA. pImAlAI rESporT & SpA. rAfflES HoTEl. pAnSEA orIEnT-

ExprESS HoTEl. cHInA cHAngZHoU DInoSAUr lAnD. lE mErIDIEn kHAo lAk bEAcH & SpA rESorT. orIEnTAl HoTEl. pHoEnIx HoTEl. pArk lAnE rADISSon. mArco 

polo HoTEl. cHIA-yI cHInATrUST HoTEl. UnITEcH AmUSEmEnT pArk. cAlTEx. obEroIS HoTEl nEW DElHI. TApEI cApITAl HoTEl. SAnDS cASIno, mAcAU cAlTEx. 

HArrISon EngInEErIng. kWAk HoSpITAl. JAngHyUn ElEmEnTAry ScHool. SAInT VIncEnT HoSpITAl. DAEHAn floUr mIll co. cHInA SHIpbUIlDIng corporATIon.  

SyDnEy opErA HoUSE. STockTon cEnTEr. cHEZ olIVIEr’S rESTAUrAnT. gEorgES mAnor rETIrEmEnT HomE. QUEEnSlAnD SUnnybAnk rUgby clUb. ArnoTTS 

bIScUIT mAnUfAcTUrIng. THE bAVArIAn HoTEl groUp. bApTIST cATErIng groUp. kpmg. ArHTUr AnDErSon. fox STUDIo. SHAkESpEArE’S SyDnEy pIE compAny. 

JESTErS’ pIES. THE UppEr crUST pIE compAny. SpoTlESS cATErIng. royAl mElboUrnE HoSpITAl. nI
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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. 
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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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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 %. 

VårDHEmSJUkHUS

SkolorförSkolor
An

Vä
nD

nI
ng

 In
om

 In
ST

IT
UT

Io
nE

r



HoUnö 27

Vi kan alltid lita på att våra HoUnö-
ugnar producerar stora mängder  
mat utan kompromisser.”
Fabien Pelas, Chef de Cuisine,
Collège du Pont de la Maye, Frankrike.



färSk mAT TIll HUngrIgA kUnDEr HElA DAgEn

På den finska stormarknadskedjan S-Market känner du direkt den tilltalande aromen från ugns-

stekta kycklingar, revbensspjäll och färdigluncher, och detta drar kunderna till den smakfulla de-

likatessdisken. 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. 
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Vi använder Visual cooking i  
vårt öppna kök. Det drar till sig 
kunder och ökar försäljningen.
  ”
Jani Solanakis från den finska stormarknadskedjan S-Market. 



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, se-

minarier 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. 

Så Här SErVErAr DU målTIDEr på VArm TAllrIk.



HoUnö 31

mEr TID för krEATIVITET.
 
Genom att förbereda maten i förväg kan kökspersonalen undvika stress under högintensiva pe-

rioder 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, saf-

tighet eller utseende. 



SI

bredd

Höjd – bordsmodell

Höjd med stativ

maximal arbetshöjd

Djup (utan handtag)

Vikt

Vikt (gasugnar)

899 mm

-

1592 mm

1442 mm

831 mm

270 kg

-

899 mm

-

1852 mm

1702 mm

831 mm

300 kg

305 kg

1122 mm

795 mm

1492 mm

1342 mm

951 mm

190 kg

195 kg

1122 mm

1055 mm

1492 mm

1342 mm

951 mm

230 kg

235 kg

1122 mm

- 

1852 mm

1702 mm

951 mm

400 kg

405 kg

UTforSkA möJlIgHETErnA.
1.06 1.10 1.16 rl. 1.20 rl. 2.06 2.10 2.20 rl.

plåtstorlek

Antal skenor  
65 mm avstånd

Antal skenor  
85 mm avstånd

portioner

kApAcITET

måTT

måTT ocH VIkT

mArInE

1/1 gn 
400 x 600 mm
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1/1 gn 
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1/1 gn
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1/1 gn
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15 (30)
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pASSTHroUgH
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1492 mm

1342 mm

831 mm

150 kg

155 kg

1/1 gn 
400 x 600 mm

6
 

5
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899 mm

1055 mm

1492 mm

1342 mm

831 mm

190 kg

195 kg

1/1 gn 
400 x 600 mm

10
 

8

150

combIplUS®
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AVkASTnIng på 
InVESTErIngEn.

Vi valde HoUnö-ugnar för att få  
perfekta tillagningsresultat och spara pengar.  
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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.” 

”Vår kökspersonal menar att ugnarna är mycket enkla 

att hantera och att tillagningsresultaten talar för sig själ-

va. Vi har också kunnat sänka kostnaderna betydligt, 

helt enkelt tack vare att ugnarna ser till att köttet håller 

sin volym mycket väl.”

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-

företag gör att Didier Ballet har stor nytta av den höga 

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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”
combiSlim ger absolut högsta flexi-
bilitet på minsta möjliga utrymme.   

Per Hallundbæk, verkställande direktör och kökschef  
på Restaurang Falsled Kro, Danmark. 

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.

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.



DEl AV

HoUnö A/S
AlSVEJ 1
Dk-8940 rAnDErS SV
DAnmArk 

T: +45 8711 4711
E: houno@houno.com

www.houno.com

konTAkTA oSS.
I egenskap av specialister på 

kombiugnar gör vi alltid vårt yttersta 

för att hjälpa våra kunder - över hela 

världen.  


