P&R Grootkeukens BV - design in grootkeukens

Specificaties:
 Geïntegreerd systeem voor regenereren, zelf koken en bakken
 Duurzaam, energiezuinig, ergonomisch en
onderhoudsvriendelijk
 Gemaakt voor de bereiding en/of regeneratie van maaltijden
in disposable verpakkingen, RVS bakken en porseleinen schalen
 Toepasbaar op kleine tot grote huiskamers, pantrykeukens en
restaurants
 Toepasbaar voor vers, Sous Vide, koelvers, diepvries en
krokante producten
Kleinschalig wonen en pantrykeukens vragen om meer flexibele systemen waarbij
regenereren of zelf koken geen keuze meer hoeft te zijn.
Wij bieden oplossingen waarbij alle mogelijkheden voorhanden zijn.
Regenereren van maaltijdcomponenten met krokante producten in 1 cyclus?
Op bord of in verpakking regenereren of liever (deels) zelf koken?
Het uitgangspunt is bedieningsgemak en de kwaliteit van

de door u geserveerde maaltijden.

Optie 1:

Optie 2:

Optie 3:

4 tot 12 personen

4 tot 12 of 4 tot 20 personen

4 tot 12 of 4 tot 20 personen

 Koeling klein

 Koeling klein

 Koeling vriezer groot en optioneel

 Vaatwasser

aparte koelkast maaltijden
 Vaatwasser

Alles in een concept
Compleet pakket (koeling, vaatwas en oven) in interieurkast
Eenvoudig in gebruik
Best geselecteerde apparatuur uit de markt met het grootst mogelijke
bedieningsgemak d.m.v. touchscreen

Laag energie verbruik
Laag energieverbruik en warmte terugwinsysteem

Combi-oven/regenereeroven
Multifunctioneel gebruik (regenereren, broodjes, taart en koken/bereiden)

Vaatwas


Touchscreen met standaard instelbare programma's



Ingebouwde zelfreiniging



Warmteterugwinning (energieaftrek mogelijk)



Optioneel ingebouwde ontkalker en zeep/naglansdosering met voorraad opslag

Koeling
 Energiezuinig (energieaftrek mogelijk)
 Volgens richtlijnen HACCP
 Meerdere opties mogelijk
 Afsluitbaar

Ondersteuning en onderhoud
 Abonnement mogelijk op terugkerende gebruikers instructies, kook workshops, voedselveiligheid, gastvrijheid en onderhoud van alle geleverde apparatuur
 Installatie en ingebruikname i.c.m. food leverancier
 Scan maaltijdcyclus en programmering voor diversen toepassingen t.b.v. multifunctioneel gebruik (maaltijden, koken, bakken, braden, pizza, snacks enz.)

Opties oven


Afsluitbare deur (oven)



Mogelijke optie handscanner voor oproepen (bereidings)programma’s



Ingebouwd zelfreinigingssysteem oven



Servicerek oven voor eenvoudig onderhoud en service

Wanneer er een nieuwe uitgifte- of keukeninstallatie moet komen of een bestaande installatie
moet worden aangepast, dan is P&R Grootkeukens voor u de ideale partner.
P&R werkt afhankelijk van de gewenste betrokkenheid, in het gebied dat varieert tussen een volledig
onafhankelijk advies (consulting) tot en met complete leveringen van projecten.
Onze opdrachtgevers willen van te voren een zo helder mogelijk beeld krijgen van de mogelijkheden en van het
uiteindelijke resultaat. Onze adviseurs begeleiden de trajecten hierbij van A tot Z. Ze zijn het aanspreekpunt
tijdens het eerste contact tot en met de uiteindelijke oplevering en zijn dus altijd van elk detail op de hoogte.
Onze adviseurs zijn goed opgeleid en houden de ontwikkelingen in de markt continu in de gaten.
Door zeer veel aandacht te besteden aan organisatie, routing, vormgeving, materiaalgebruik, uitstraling en
gebruikerscomfort en dit continu te spiegelen aan de geldende eisen op het gebied van ARBO en HACCP,
ontstaat er een installatie die ruimschoots overeenkomt met de wensen van onze opdrachtgevers en
voldoet aan de geldende regelgeving.
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