
HURTIGOVNEN TIL ALLE STEDER, 
HVOR HASTIGHED ER AFGØRENDE

Ultrakorte 
tilberednings-
tider på kun
15-180 sek.!

 KEN STORKØKKEN samarbejder med 
fødevareleverandører om produkter 
og opskrifter til MERRYCHEF
Anbefalet til produkter fra førende fødevare- 
leverandører som: Easyfood, Danish Crown, 
Sous-vide BF-OKS, McCain, Casa Italia m.fl.

Læs meget mere og se demonstrationsfilm 
om MERRYCHEF lige HER

DE HAR ALLEREDE 
MERRYCHEF:

-  Coop
- Cirkle K
- Compass Group

- Scandic
- Lagkagehuset
- Salling Group

https://kenstorkoekken.dk/brands/merrychef-hurtigovn
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SÅ KORT TID  
TAGER DET:
Toast sandwich: 40 sek.
Pizza: 50 sek.
Muffins: 30 sek.
Wraps: 40 sek. 

Det store udvalg af 
tilbehør giver en maksi-
mal fleksibilitet, så der 
er mulighed for både 
at riste, grille mm. 
Se tilbehør her

Se hele sortimentet HER SÅ nemt 
er det: 

Se filmen 
HER

MED EN MERRYCHEF FÅR DU:

En ovn, der hurtigt opdaterer 
dine opskrifter med USB-porten

En ovn med indbygget katalysator, 
så der som udgangspunkt ikke 
behøves udsugning

En brugervenlig ovn med en ikonstyret 
berøringsskærm, der sikrer resultater 
af høj kvalitet, der kan gentages igen 
og igen, selv for utrænet personale

Derfor skal du vælge en
MERRYCHEF E2S HP ovn:
-  Kapacitet ovnrum: 27,9 x 27,9 cm
- Mikro, varmluft og luftfingre i toppen

E2S er en lille, kompakt 
og super hurtig ovn

Derfor skal du vælge en
MERRYCHEF E4CSV ovn:
-  Kapacitet ovnrum: 35,6 x 30,5 cm
-  Tilbereder bøffer, kylling, fisk og 

andre høj-protein-produkter
- Mikro, varmluft og luftfingre i både 
  top og bund. Bliver derved
  kraftigere på blæs og kan derved
  tilberede proteinprodukter

E4 er hurtigere – den 
hurtigste og kraftigste
ovn på markedet

Se alle 
vores montre 

HER

https://kensk.dk/da-dk/webshop?q=&group=GROUP7669&p=1&f=&pid=
https://kenstorkoekken.dk/webshop?q=Merrychef&searchoption=1&p=2&group=&GroupID=
https://www.youtube.com/watch?v=yGpTIUkvhDw&feature=youtu.be
https://kenstorkoekken.dk/webshop/maskiner/k%C3%B8l-og-frys/k%C3%B8lemontre?p=4
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KEN STORKØKKEN A/S
Runetoften 15-17
DK-8210 Aarhus V

Salg: 86 24 84 00
Service: 70 10 20 91
www.kenstorkoekken.dk

Læs meget mere om 
vores serviceaftaler HER

KOMPETENT SERVICE ER AFGØRENDE FOR 
ET KØKKEN, DER IKKE MÅ GÅ I STÅ...
Vi har 40+ egne serviceteknikere og tilbyder bl.a. en serviceaftale, hvor du:
-   har førsteprioritet ved serviceudkald
-   sikrer, at dine maskiner holder længere
-   rabat på serviceudkald - ved akut hjælp i weekenderne
-  rabat på reservedele

LANDSDÆKKENDE SERVICE 
MED 40+ EGNE SERVICEBILER

Med vores 40+ egne servicebiler, sikrer vi 
dig, at du kan få hjælp hurtigt og effektivt.

Vores teknikere har altid de rigtige 
reservedele og er specialister i netop 
vores produkter.

40+ SERVICEBILER DYGTIGE TEKNIKERE

Ved hjælp af et unikt GPS system ved vi 
altid, hvor vores teknikere befinder sig og 
kan dermed hurtigt sende en ud til dig.

UNIKT GPS-SYSTEM
Vores serviceafdeling dækker hele landet, 
hvorfor du er sikret hjælp ligegyldigt, hvor 
du befinder dig. 

FULD DÆKNING

https://kenstorkoekken.dk/
https://kenstorkoekken.dk/da-dk/service

