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Welkom in onze
catalogus
Wij ontwerpen, creëren en leveren concepten voor fastfood
concepten. We combineren daarbij uw visie met onze kennis en
ervaring.
Our priority is client’s satisfaction, which we try to achieve
by offering effective solutions and use of highest quality and
reliable products.

Maak kennis met ons uitgebreid
aanbod.
In geval van interesse in onze producten kunt u contact met ons
opnemen:

www.instanco.com

sale@instanco.com

+48 500 217 233
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Ons assortiment bestaat uit:
Koelapparatuur

Koelapparatuur vervult een essentiële functie
in de horeca. Het vasthouden van een juiste
en geschikte temperatuur is van groot belang.
Koelapparatuur van Instanco garandeert een
werktemperatuur van 0°C tot +15°C, terwijl de
vriesapparatuur een bereik heeft van -14 (18)°C
tot -(22) 26°C. Hoogwaardige thermo-isolatie en
componenten van roestvrij staal waarborgen een
betrouwbare en stabiele temperatuurcontrole
van onze producten.

Verwarmingsapparatuur

Verwarmingsapparatuur vormt de basis van
elke horecagelegenheid. Deze catalogus bevat
daarom beproefde en functionele toestellen,
stuk voor stuk gekenmerkt door hoogwaardige
componenten.

Concepten voor de horeca

Als enige onderneming op de markt bieden wij
kant-en-klare oplossingen en gastronomische
concepten aan, maatwerk dat is ontworpen
en gemaakt vanaf de basis, afhankelijk van de

Vitrines

We bieden een ruime keuze aan glazen
showvitrines, zowel gekoeld, verwarmd als
temperatuurneutraal. We garanderen een
stabiele controle van de ingestelde temperatuur
en een hoogkwalitatieve productie van ons
product.

Ovens

In ons assortiment hebben we ovens met een
grote diversiteit aan inhoud en capaciteit,
aangepast aan de behoeftes van zowel kleine
als grote horecagelegenheden. De bediening
van de ovens is dankzij toepassing van
touchscreen kinderlijk eenvoudig. Ook bieden
wij een speciale lijn ovens aan bestemd voor het
fastfoodsegment, gebruikmakend van hete lucht
in combinatie met magnetrontechnologie
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LOGO GEBRUIKT OP ONZE PRODUCTEN

Alle rechten voorbehouden, elke gebruik zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is
niet toegestaan. Productfoto’s dienen slechts ter informatie. Producten kunnen in geringe mate

Concepten

afwijken van weergegeven foto’s. Instanco is niet aansprakelijk voor fouten of vergissingen.
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Feilloze oplossingen voor
de horeca

In het kort over Instanco

Instanco is opgericht met het oog op de introductie van
innovatieve oplossingen voor de horeca. Als eerste boden
wij moderne oplossingen aan in de vorm van concepten
met als doel met zo weinig mogelijk werk de efficiency te
vergroten en de winst te verdubbelen. Het fastfoodsegment
is specifiek. Het merendeel van deze locaties heeft een zeer
beperkte beschikking over ruimte, terwijl het assortiment van
aangeboden producten groot is. In reactie op deze behoeften
hebben we gastronomische concepten gevormd, gekenmerkt
door functionaliteit en compactheid. We merkten al snel dat
de markt open staat voor dit soort oplossingen en breiden
hierdoor continu ons assortiment verder uit. Uiteraard
hebben we een breed scala aan individuele producten die
kunnen dienen als complete uitrusting of als aanvulling
van elk soort restaurant of bar. Vanaf het eerste moment
lag onze focus op design en professionele productie.

Wij zijn een bedrijf dat ook opereert op de internationale
markt. We leveren onze producten aan landen als Noorwegen,
Zweden, Letland, Litouwen, Estland, Wit-Rusland, Oekraine,
Tsjechië, Hongarije, Zwitserland en Duitsland.
Op de Poolse markt zijn we een gewaardeerde partner.
Gerenommeerde bedrijven als Lukoil, Shell, Eurocash, Orlen
of Żabka Polska S.A. Ons hoofddoel is een tevreden klant.
Daarom zijn veel van onze projecten maatwerk met een
individueel karakter, gebaseerd op concrete behoeftes.
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Producent van concepten en
apparatuur voor de gastronomie

Wees uniek!
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Kwaliteit en
effectief
oplossingen voor
gastronomie
Ons aanbod beperkt zich niet tot gastronomische
concepten. We zijn een toonaangevende producent
van nieuwe installaties die de basis vormen voor de
uitrusting van elk restaurant.
Bij ons draait alles om hoge kwaliteit, zowel voor onze
producten als onze service.
We weten dat tijd geld is. Daarom maken we voor
u een samenhangende offerte en krijgt elk project
een individuele projectverantwoordelijke, zodat de
communicatie zo effectief mogelijk is. Het is ons doel
dat onze producten zo snel mogelijk bij de klant zijn en
we doen er dan ook alles aan om dit te realiseren.
Dankzij dit beleid hebben we een groot aantal tevreden
klanten, wat weer leidt tot nieuwe, samen gerealiseerde
projecten. Dit alomvattende aanbod is mogelijk dankzij
de samenwerking met experts in verschillende kanalen.
Hierdoor hebben we de zekerheid dat we in staat zijn
om nagenoeg elk idee van onze klanten om te zetten in
een gerealiseerd project.

zodat we onze gebruikers een maximum aan
gebruiksgemak en comfort kunnen bieden.
We nodigen u van harte uit de samenwerking
met Instanco aan te gaan. Dankzij onze
catalogus maakt u kennis met onze unieke
oplossingen. Misschien zijn de producten
die we nu al hebben de ideale oplossing voor
uw bedrijf? Of misschien hebt u een idee
voor een horecaconcept dat niemand u kan
bieden? Twijfel niet langer – neem contact op
met de experts van Instanco!

ONZE MISSIE
Onze missie is
het creëren van
functionele en
ergonomische
oplossingen
voor de horeca
en het fastfoodsegment.
Wij streven
ernaar om met

Jacek P olcyn
Algemeen directeur
Jacek Polcyn

hoogwaardige
producten te
werken en onze
concepten
volledig naar wens
van onze klant te
realiseren.

Effectieve oplossingen zoals voorgesteld door de
specialisten van Instanco zorgen ervoor dat uw werk
aanzienlijk efficiënter kan worden uitgevoerd waardoor
er meer aandacht is voor de kwaliteit en service van uw
eten.
We weten dat tijd en effectiviteit hand in hand moeten
gaan met aantrekkelijke prijzen – en dat garanderen
we onze klanten ook. Een keuze voor producten van
Instanco is een keuze voor de hoogste kwaliteit voor
een goede prijs. Al onze producten hebben garantie,

5

2019 Productcatalogus

Ons aanbod
Kwaliteitsproducten
en service van een
hoog niveau
Ons assortiment is alomvattend met
een breed scala aan producten voor
de gastronomie, aangepast aan de
behoeftes van onze klanten. Ook
ondersteunen we uw bestelling – van
het ontwerp voor een concept via de
realisatie tot de service na aankoop.
Producten voor de horeca van Instanco
zijn van de hoogste kwaliteit, wat wordt
gegarandeerd
door
hoogwaardige
materialen en moderne technologie. Een
extra voordeel is de mogelijkheid om
de garantie te verlengen tot maar liefst
36 maanden. Dit is een optie op al onze
producten.
Elke opdracht wordt door ons
professioneel benaderd. We bespreken
elk detail individueel met u, zodat elke
offerte voldoet aan al uw behoeftes.
Onze gastronomische concepten uit ons
assortiment kunnen door u op elke vrije
manier worden aangepast aan uw eigen
behoeften.
Ons ervaren personeel helpt u hierbij
tijdens elke etappe, van project tot
montage, zodat uw bestelling snel en
professioneel wordt gerealiseerd.

De beste keuze voor u!
Ontwerp
Elk project pakken we met dezelfde passie aan.
We willen zo goed mogelijk tegemoetkomen
aan uw behoeften en bieden als resultaat een
oplossing die zo functioneel mogelijk is voor u
en uw bedrijf. We zijn niet bang voor uitdagingen,
ook niet voor gecompliceerde en veeleisende
projecten.

Productie
Onze apparatuur wordt op professionele manier
geproduceerd. Dit is onder meer te danken aan
het technologiepark dat zich in onze fabriek
bevindt. Dankzij deze afdeling worden zelfs de
kleinste details tot in de puntjes uitgewerkt.

Service

Onze servicedienst bestaat uit een netwerk van
landelijke, gespecialiseerde experts die garant
staan voor montage of reparaties op het hoogste
niveau. We assisteren bij de montage. We laten
de klant nooit alleen achter met een probleem,
maar zoeken een snelle en effectieve oplossing.

Training
We werken continu aan ons kennisniveau door
deel te nemen aan cursussen en opleidingen.
Onze klanten bieden we ondersteuning in de
vorm van trainingen over bediening en effectief
gebruik van onze producten.
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Van concept naar
maatwerk
Creëer uw eigen concept, aangepast aan uw behoeftes. Wij vullen de producten in die
u nodig hebt voor het bereiden van de gerechten van uw menukaart.
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Koelapparatuur
Hygiënische
glazen kap

Constructie en behuizing
van roestvrijstaal

Altijd een effectieve
oplossing!

In het koelingssegment bieden wij u producten die
comfortabel en eenvoudig in gebruik zijn, met als
grootste voordeel de besparing van tijd en ruimte
bestemd voor de bereiding van maaltijden.
Functionaliteit is voor ons het belangrijkst. Daarom
wordt in onze producten de werkruimte gecombineerd
met gekoelde opslagruimte, als integraal onderdeel
van onze modules.

Neutrale ruimte voor
verpakkingen

Koellades met inhoud
GN 1/1
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Dankzij direct contact met de productieafdeling kunnen
we modules wijzigen en aanpassen op basis van eisen
en behoeftes van onze klanten.
In hoogte verstelbare
poten

Stil en efficiënt
koelaggregaat

Koelapparatuur

instanco.com

Koelen

was nog nooit zo simpel!

» Precisieregeling temperatuur d.m.v. digitale regelaar
» Stijlvol vorm gegeven koelmodules
» Constructie van roestvrij staal (RVS 304)
» Koellades geschikt voor bakken GN1/1
» Geïsoleerde behuizing koelbasis
» Diverse maatwerk mogelijkheden voor decoratieve inbouw
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Werkruimte zonder
afscheiding

Neutraal aflegschap
voor accessoires

HOTDOGMODULE

HOTDOGMODULE

Compact toestel voor de bereiding van zowel klassieke als Franse
hotdogs. De module kan aangepast worden zodat deze gebruikt
kan worden voor de bereiding van andere gerechten, zoals wafels of
pannenkoeken. De neutrale ruimte onder het werkblad is bestemd
voor verpakkingen.

De module is uitgerust met 2 koellades. Elektronische regeling van de
koeltemperatuur en een automatisch systeem voor het verdampen
van condens. Verlaagd werkblad met geïntegreerde stopcontacten
aan de achterzijde.

Afmeting: 950 x 700 x 1450 mm
Vermogen: 250 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhound: 2xGN 1/1 (H=100mm)

Afmeting: 950 x 700 x 1260 mm
Vermogen: 250 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhound: 2xGN 1/1 (H=100mm)

PRODUCTCODE: I-MOD.0

PRODUCTCODE: I-MOD.1

voorpaneel

450 mm

473 mm

Met kantelbaar

963 mm

Neutrale lade
Extra grote koellade

810 mm

Ruimte voor saus

Stil aggregaat in de basis

HOTDOGMODULE

HOTDOGMODULE

De module is uitgerust met twee zeer ruime lades: boven neutraal en onder - gekoeld. Dit toestel is geschikt voor gebruik
op plaatsen waar dagelijks meer dan 200 hotdogs worden
geserveerd.

De module bevat 4 koellades en 2 stopcontacten in het
achterste gedeelte van het blad. Het is de breedste module in
ons catalogusaanbod, op het werkblad passen maar liefst 4
apparaten.

Afmeting: 900 x 700 x 1455 mm
Vermogen: 250 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhound: 2 x 150 L

Afmeting: 1200 x 700 x 1260 mm
Vermogen: 250 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhound: 4xGN 1/1 (H=100mm)

PRODUCTCODE: I-MOD.2
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PRODUCTCODE: I-MOD.3

Koelapparatuur

810 mm

930 mm

450 mm

450 mm
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Optioneel:
Extra ruimte voor
contactgrill

Gekoelde ruimte
voor dranken

HOTDOGMODULE

HOTDOGMODULE

De module I-MOD-4 is de kleinste van de beschikbare modules en
is ideaal voor gelegenheden met een zeer beperkte beschikbare
commerciële ruimte. Twee koellades met een aggregaat onder
in de module. Zeer compact en toch functioneel.

The construction of this module ensures high efficiency of work.
Its advantage is a very large refrigerated drawer and front space
cooled for drinks for impulse sale. The work is facilitated by an
electronic controller with adjustable temperature.

Afmeting: 600 x 700 x 1260 mm
Vermogen: 250 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhound: 2xGN 1/1 (H=100mm)

Afmeting: 900 x 890 x 1380 mm | Afmeting lade: 900 x 470 x 440 mm
Vermogen: 250 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhound: 170 L

PRODUCTCODE: I-MOD.4

PRODUCTCODE: I-MOD.5

200 mm

450 mm

Mogelijkheid voor verlichting

OPZETHOTDOGMODULE
PRODUCTCODE: I-MOD.N

Deze glazen, neutrale opbouw is de oplossing voor plaatsen die
reeds beschikken over kasten of een andere basis, maar geen ruimte
hebben voor de bereiding van hotdogs. Dit product kan ook op een
blad of tafel worden geplaatst.
Afmeting: 950 x 650 x 450 mm
Vermogen: 250 W
Voeding: 230 V
Verlichting bouw (optional)
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Geïntegreerd koelvak
geschikt voor GN 1/6

PIZZATAFEL

PRODUCTCODE: I-PIZ.950

De kleinste pizzatafel in ons assortiment. Het grootste voordeel
van de tafel is het geïntegreerde koelbak met een inhoud van 5 x
1/6 GN. In de basis bevindt zich een stil aggregaat.

Afmeting: 950 x 700 x 850 / 1120 mm
Vermogen: 470 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 0 to 10o C
Inhoud cellen: 2x85 l

Granieten blad
(naar keuze)

Module 5 lades
temperatuurneutraal

Vleugeldeuren

PIZZATAFEL

PIZZATAFEL

Two-chamber refrigerated table with wing doors. Deck made
of granite slab, adapted to cooperate with the cooling overshelf
for extras. Table chambers equipped with 2 sets of guides for
400x600mm trays.

Professionele pizzatafel met graniet werkblad. Twee koelcellen
en module met 5 temperatuur neutrale lades voor bakken en
bladen van 400 x 600 mm. (EN maatvoering) Mogelijkheid om
een gekoelde opbouw te plaatsen op het blad.

Afmeting: 1475 x 800 x 850 / 1050 mm
Vermogen: 470 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 0 to 10o C
Inhoud cellen: 2x150 l

Afmeting: 1975 x 800 x 850 / 1050 mm
Vermogen: 470 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 0 to 10o C
Inhoud cellen: 2x150 l

PRODUCTCODE: I-PIZ.1475
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PRODUCTCODE: I-PIZ.1975

instanco.com

Best choice

Regelaar met ECO-functie

KOELTAFEL

PRODUCTCODE: I-SC.0.0

The device is made of the highest quality
AISI 304 steel, meeting all hygiene
requirements. The main advantage of our
cooling tables is their reliability, cooling
efficiency and low energy consumption.

Opbergruimte met
vleugeldeuren, inwisselbaar

Regelbare hoogte

voor lades

Afmeting: 1325 x 700 (600) x 850 mm
Vermogen: 470W
Voeding: 230V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhoud cellen: 2x110 l

MOGELIJKE VARIANTEN

0 - Vleugeldeuren | 2 - 2-lades | 3 - 3-lades

Koellades in plaats
van vleugeldeuren

KOELTAFEL

KOELTAFEL

Afmeting: 1325 x 700 (600) x 850 mm
Vermogen: 470 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhoud cellen: 4xGN 1/1 ((H=100mm))

Afmeting: 1825 x 700 (600) x 850 mm
Vermogen: 470 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhoud cellen: 3x110 l

PRODUCTCODE: I-SC.2.2

PRODUCTCODE: I-SC.0.0.0
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Koelapparatuur

(lager energieverbruik)
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Cellen met
vleugeldeuren

VRIESTAFEL

VRIESTAFEL

Vriestafel met twee cellen, beide met zelfsluitende vleugeldeuren.
De tafel is gemaakt van roestvrijstaal van de hoogste kwaliteit
en voldoet aan de strengste hygiëne-eisen. Allebei de cellen zijn
uitgerust met 2 paar geleiders en roosters.

Deze vriestafel heeft 3 cellen met elk een vleugeldeur. Elke cel
is uitgerust met 2 paar geleiders voor bakken van het formaat
GN 1/1 (700) en GN 2/3 (600). De werking van dit product wordt
geregeld via een paneel met een digitale temperatuurdisplay.

Afmeting: 1325 x 700 x 850 mm
Vermogen: 570 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -14 to -21o C
Inhoud cellen: 2x110 l

Afmeting: 1825 x 700 x 850 mm
Vermogen: 570 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -14 to -21o C
Inhoud cellen: 3x110 l

PRODUCTCODE: I-SM.0.0

PRODUCTCODE: I-SM.0.0.0

Koellades in ruil voor
vleugeldeuren

VRIESTAFEL

PRODUCTCODE: I-SM.2.2

Vriestafel bestaande uit twee cellen en een aggregaat. Elke cel
is uitgerust met twee lades die geschikt zijn voor bakken van het
formaat GN 1/1. Hoogwaardige thermo isolatie garandeert het
vasthouden van een stabiele temperatuur.

Afmeting: 1325 x 700 x 850 mm
Vermogen: 570 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -14 to -18o C
Inhoud cellen: 4xGN 1/1 (H=200mm)
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4 x koel lade

6 x koel lade

KOELONDERSTEL

KOELONDERSTELE

PRODUCTCODE: I-PC.1200

PRODUCTCODE: I-PC.1600

De koelbasis is uitgerust met een aggregaat dat geschikt is voor werk bij temperaturen tot +43oC en een relatieve luchtvochtigheid tot
60%. Het product is geschikt voor samenwerking met verhittingsapparatuur, werkend op zowel gas als elektriciteit. De uitrusting bestaat
uit ergonomische lades die volledig uitschuifbaar zijn, ideaal voor het opslaan van halfproducten en producten die nodig zijn tijdens
werkzaamheden.

Afmeting: 1200 x 666 x 620 mm
Vermogen: 320 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhoud cellen: 4xGN 1/1 (H=100mm)

400 mm

Afmeting 1600 x 666 x 620 mm
Vermogen: 320 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: -2 to +10o C
Inhoud cellen: 6xGN 1/1 (H=100mm)

900 mm

Werkblad van plastic

Koeling

Vleugeldeuren

-5oC

Opwarmen
tot

+140oC

Naar wens leverbaar als
versie bestemd voor inbouw

Stil aggregaat in
onderstel

SALADETTE

KOELINGS-VERWARMINGSPLAAT

Met de saladette bent u in staat maaltijden te bewaren en te
bereiden onder de juiste omstandigheden. In de openingen in het
blad passen bakken: 2 x GN 1/1 en 2 x GN 1/4. Uitgerust met een
glazen hygiënische kap aan de zijde van de klant. Constructie van
roestvrijstaal.

De koelings-verwarmingsplaat biedt beide functies aan (niet
gelijktijdig). Met behulp van slechts één apparaat kunt u,
afhankelijk van uw behoeftes, zowel een warm als een koud
gerecht aanbieden. Dit product is uitermate geschikt voor bars
en hotels, waar het menu door de dag heen varieert. Uitvoering
mogelijk met eigen basis of als inbouwmodel.

Afmeting: 950 x 700 x 1300 mm
Vermogen: 470 W
Voeding: 230V
Temperatuurbereik: 0 to 10o C
Inhoud cellen: 2 x 85 l

Afmeting 828 x 614 x 1420 mm
Vermogen: 200 W
Voeding: 230V
Temperatuurbereik: -5 to +140o C

PRODUCTCODE: I-LS.950

PRODUCTCODE: I-PGC
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Koelapparatuur

620 mm

620 mm
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SANDWICHBUFFET
PRODUCTCODE: I-KAN.1400

Koeltoestel voor de bereiding van sandwiches, inclusief aan de
voorkant een gekoelde expositieruimte voor producten. Het blad
aan de werkzijde is gemaakt van hygiënische polyamide en heeft
ingebouwde, van onder gekoelde, GN-bakken voor ingrediënten.
Hygiënische kap van doorzichtig plastic tussen de bereidings- en
afgiftezone. De expositieruimte is uitgevoerd in cascadevorm
met een beschermende glazen kap aan de zijde van de klant.

Hygiënische kap

1200 mm

van plexiglas

Gekoelde ruimte
voor expositie

Afmeting: 1405 x 1100 x 900 / 1200 mm
Vermogen: 450 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 0 to 10oC
Inhound: 2xGN 1/3, h=150mm + 7xGN 1/6, h=150mm

GN bakken ingrediënten
Blad inruil baar

5 x GN ¼

voor GN bakken

Toevoer van gekoelde lucht op
het werkblad

2 zwenkwielen
met rem

SALADE-SANDWICHBUFFET
Koelingsmodule die gebruikt kan worden voor elk willekeurig concept. Uitstekend geschikt als saladebar. De module bestaat uit een
snijblad en een stellage voor 4(5) bakken van het formaat GN 1/1. Er zijn tevens planken geschikt voor 5(6) bakken GN 1/4 H=150
mm, een 4-delig snijblad vervaardigd van polyamide, 4 wielen (waarvan 2 met rem) en een controlepaneel uitgerust met een digitale
regelaar.
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PRODUCTCODE: I-LAD.1800

PRODUCTCODE: I-LAD.1400

Afmeting: 1800 x 700 x 1205 mm
Vermogen: 1500 kW
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 0 to 10o C

Afmeting: 1400 x 700 x 1205 mm
Vermogen: 1500 kW
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 0 to 10o C

instanco.com

MOBIEL KOELBUFFET

Rijtafel met luchttoevoer voor de bereiding van koude producten.
Het buffet is uitgerust met een eigen koelaggregaat en een
installatie voor laminaire luchtstroom. Een digitale regelaar met
display maakt het mogelijk de gewenste koelparameters exact in
te stellen. De hele constructie is vervaardigd van roestvrij staal.
Het blad van polyamide kan ingewisseld worden voor roosters of
GN 1/1 bakken. Een extra frame voor bakken van het formaat GN
1/6 kan toegevoegd worden boven het werkblad. Demonteerbare
hygiënische kap aan voorkant. Dit buffet is geschikt voor het
bereiden van producten bij een gecontroleerde temperatuur van
+7°C in een omgevingstemperatuur van ca. +25°C. Leverbaar in
varianten met ruimte voor 2 tot 5 bakken.

Afmeting: 1055/1400/1745/2090 x 700 x 1100 mm
Vermogen: 810 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: werktemperatuur +7°C tot 		
omgevingstemperatuur +25°C

Extra kap

Verwisselbaar

Extra inzetfram

werkblad

voor GN bak

IJS TEPPANYAKI
PRODUCTCODE: I-ICE.TAP

NIEUW!

Vriesplaat voor ijs teppanyaki. Verras uw gasten met een nieuwe,
sensationele ervaring. Creëer een willekeurige ijscompositie die niemand
anders heeft. Dit unieke product biedt eindeloze mogelijkheden voor het
maken van bijzondere ijscomposities. Gewoon ijs is saai. Dit product geeft
uw consumenten de mogelijkheid eigen smaakcomposities te maken. IJs
teppanyaki voor iedereen!

Afmeting: 555 x 690 x 580 mm
Vermogen: 1,5kW
Voeding: 230V
Leverbaar als element voor inbouw of om
zelf in te bouwen

Let op! Foto van product in vrijstaande variant!
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PRODUCTCODE: I-MOB.1055 / 1400 / 1745 / 2090
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Kookapparatuur
Fastfood

Optimale warmteeffectiviteit
Kooktoestellen van het merk Instanco vinden een
brede toepassing in de thermische bereiding van
producten, niet alleen in het fastfoodsegment. Onze
producten beantwoorden aan de behoeftes van de
markt, ook al gaat het om het afbakken van broodjes,
hotdogs, het braden of grillen van vlees en groenten,
het roosteren van kip, het bakken van friet en het
warmhouden van producten voor het serveren aan de
consument.
De producten in deze catalogus laten zich kenmerken
door hun eenvoud maar ook hun hoogwaardige
afwerking. Ze zijn overwegend vervaardigd uit roestvrij
staal wat zorgt voor een solide en hygiënische
constructie. Speciale en gecompliceerde trainingen zijn
overbodig en de bediening is zeer intuïtief. Eén van de
grootste voordelen van onze producten is hun mobiliteit
en kleine afmetingen, wat ze ideaal maakt voor gebruik
in allerlei soorten bistro’s, bars of foodtrucks, plaatsen
met een zeer beperkte hoeveelheid werkruimte.
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Snel

» Snelle opwarming dankzij het gebruik van effectieve warmte-elementen
» Vermogen proportioneel naar grootte en effectiviteit
» Traploos reguleren van de temperatur
» Behuizing vervaardigd van roestvrij staal
» Duurzame en solide constructie
» Kleine afmetingen mogelijk van de apparatuur
» Geproduceerd in Polen
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koken daar waar
u het nodig hebt
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Hotdogapparaat
Hygiënische afwerking rollen

Solide constructie

Betrouwbare motor

Behuizing roestvrijstaal
Twee onafhankelijke
verwarmingszones
Verwisselbar blad voor vet

Teflon coating of
roestvrijstaal

6 rollen

Grootte aangepast
aan behoefte

8 rollen

1 verwarmingszone

20

Vervaardigd van
de beste materialen

10 rollen

14 rollen

2 verwarmingszones

instanco.com

HOTDOGAPPARAAT
Een hotdogapparaat is een toestel dat dient voor het bereiden van allerlei soorten worsten. Ideaal voor in bars, tankstations en
andere horecagelegenheden waar tijd een rol speelt.

6 ROLLEN

8 ROLLEN

10 ROLLEN

14 ROLLEN

Afmeting: 540 x 300 x 173 mm
Vermogen: 900 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 50-300o C

Afmeting: 540 x 384 x 173 mm
Vermogen: 1300 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 50-300o C

Afmeting: 540 x 468 x 173 mm
Vermogen: 1500 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 50-300o C

Afmeting: 540 x 636 x 173 mm
Vermogen: 2100 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 50-300o C

PRODUCTCODE: I-ROL.6

PRODUCTCODE: I-ROL.8

PRODUCTCODE: I-ROL.10

PRODUCTCODE: I-ROL.14

3 niveaus werking verwarmingselementen
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Het toestel bevat, afhankelijk van het aantal rollen, één of twee verwarmingszones, hetgeen betekent dat de werking
bij apparaten met twee zones aangepast kan worden aan de drukte: in de ene zone kunt u met een lagere temperatuur de
reeds bereide hotdogs warm houden, terwijl u tegelijkertijd in de tweede zone nieuwe hotdogs bereidt. Dankzij het gebruikte
roestvrijstaal is het product van een hoge kwaliteit en hygiëne. Het toestel heeft 6 tot 14 rollen van roestvrijstaal of non-stick
Teflon™ zodat iedereen het apparaat kan aanpassen aan de eigen behoeftes. Het hotdogapparaat van Instanco garandeert een
snelle opwarming, eenvoudige bediening en gemakkelijke reiniging.

Katalog produktów 2019

CONTACTGRILL
PRODUCTCODE: I-KON.R.R

Aanvulling op het hotdogapparaat. De contactgrill wordt het
vaakst gebruikt om broodjes voor hotdogs te verwarmen en aan
twee kanten te bakken. Dit apparaat leent zich ook voor andere
broodproducten en ook voor het grillen van bijv. groenten. Stijlvol,
compact en met een behuizing van roestvrijstaal, wat helpt bij
het schoonhouden. De grill beschikt over twee geribbelde ijzeren
platen met een vaste tussenruimte en een handvat van plastic
zodat de gebruiker zich niet verbrandt.

Positieblokkade
Geribbeld oppervlak

Afmeting: 273 x 328 x 192 mm
Vermogen: 1600 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 50o C tot 300o C

DOORLOOP TOASTER
PRODUCTCODE: I-TOS.1

Electrische doorloop toaster bestemd voor professioneel gebruik
in de horeca. Het apparaat is voornamelijk bestemd voor het
roosteren van brood. Vervaardigd van hoogwaardig roestvrijstaal.
Het verwarmingselement is uitgevoerd in de vorm van een plaat
van aluminium die zich in het centrale deel van het apparaat
bevindt, samen met een Teflon™ bandmechanisme. Dankzij de
compacte afmetingen is deze toaster geschikt voor gebruik op
elk werkblad.
Afmeting: 262 x 380 x 502 mm
Vermogen: 1000 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 50o C tot 300o C

6 x SNELLER
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3 x EFFECTIEVER
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RVS werkbladen

BAKPLAAT

PRODUCTCODE: I-GRL.460

Op deze vrijstaande bakplaat bakt u zonder vet. Ideaal voor het
braden van steaks of het grillen van allerlei soorten vlees en
groenten. Dit apparaat beschikt over verwarmingselementen met
een groot vermogen, wat de baktijd van producten aanzienlijk
verkort. Ook heeft het toestel 2 onafhankelijke zones. Het
geheel is vervaardigd uit roestvrijstaal, hetgeen helpt bij het
schoonhouden. Deze bakplaat is ontworpen met een opening en
onderin een uitschuifbare plaat voor eventuele bakresten.

Kookapparatuur

Afmeting: 460 x 525 x 150 mm
Vermogen: 3500 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: tot 300o C
2 afzonderlijke
verwarmingszones

Roestvrij stalen
deksel met handvat

LED-verlichting
Geschikt voor gebruik in of
op een werkblad

WORSTENWARMER

WORSTENWARMER

Dit product is ontworpen met het oog op het bereiden van (knak)
worsten of hotdogs met stoom. Uitgevoerd in gehard glas en
roestvrijstaal, waardoor het apparaat eenvoudig schoongehouden
kan worden. De worstenwarmer valt op door het moderne design
en de eenvoudige bediening.

Elektrische warmer bestemd voor het bereiden van worsten in
water. Hygiënische en duurzame constructie. Het product is
volledig gemaakt van roestvrijstaal. Het apparaat beschikt over
een flens waarmee het in een werkblad ingebouwd kan worden.
Dankzij de geringe afmetingen kan de warmer ook zonder
problemen op een werkblad gebruikt worden.

Afmeting: 300 x 290 x 500 mm
Vermogen: 700 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: tot +95o C

Afmeting: 325 x 418 x 325 mm
Vermogen: 1500 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: tot +120o C

PRODUCTCODE: I-PAR.0

PRODUCTCODE: I-PAR.Z
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KIPPENGRILL

KIPPENGRILL

Compacte elektrische grill voor kippen, trommeltype. De inhoud
van de grill maakt het mogelijk om tegelijkertijd 6 kippen te
grillen aan 3 spitten. Verlicht interieur met een glazen deur.
Dankzij de controlelampen is de grill zeer eenvoudig te bedienen.
De behuizing is gemaakt van roestvrijstaal. Vanwege het lage
stroomverbruik en de compacte grootte is dit toestel ideaal voor
de kleine horeca en foodtrucks. Deze elektrische grill is geschikt
voor gebruik op een werkblad.

Elektrische kippengrill met een capaciteit tot 12 kippen.
De behuizing is vervaardigd van roestvrijstaal. Glazen
vleugeldeuren geven toegang tot de verlichte binnenkamer. Drie
onafhankelijke verwarmingszones. Dankzij de compacte maten
kan deze kippengrill gebruikt worden als vrijstaand apparaat
of op een werkblad. Dit apparaat is in het bijzonder geschikt
voor horecagelegenheden die voornamelijk gericht zijn op de
verkoop van kip.

PRODUCTCODE: I-ROZ.12

Afmeting: 860 x 406 x 500 mm
Vermogen: 5000 W
Voeding: 400 V
Temperatuurbereik tot +250o C

Afmeting: 1000 x 406 x 772 mm
Vermogen: 7500 W
Voeding: 400 V
Temperatuurbereik: tot +250o C

Aansluiting voor
ventilatie

KIPPENGRILL

PRODUCTCODE: I-ROZ.24

Professionele kippengrill op gas met geïntegreerde afzuigkap. Dit
product is geschikt voor het tegelijkertijd bereiden van maximaal
24 kippen. Het open en verlichte interieur is toegankelijk via
glazen vleugeldeuren. drie onafhankelijke verwarmingszones.
Deze kippengrill is ideaal voor horecagelegenheden waar in een
kortere tijd een groter aantal kippen bereid moet worden.

Afmeting: 1200 x 540 x 1300 mm
Vermogen: 1620 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: tot +250o C
Gasvoorziening (aardgas of propaan-butaan)
Gasaansluiting: R 1/2

25

Kookapparatuur

PRODUCTCODE: I-ROZ.6
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FRITEUSE ZONDER VENTILATIE
PRODUCTCODE: I-FRY.300

Automatische friteuse zonder de noodzaak te beschikken over
ventilatie. Uitgerust met een reinigingssysteem dat rook en
damp elimineert door deze om te zetten in water, zodat er geen
afzuiging nodig is en het toestel geplaatst kan worden op een
blad in een bar of restaurant. Afhankelijk van het model geschikt
voor het bereiden van 300 tot 600 gram product. Met dit apparaat
bereidt u volledig automatisch friet, chips, aardappelkroketten,
gepaneerde mozzarella, uienringen, kippenvleugels, schnitzels,
vis en nog veel meer! Tevens modellen met grotere effectiviteit

Modellen beschikbaar
met hoger rendement

Afmeting: 580 x 550 x 570 mm
Vermogen: 2500 W / 3000 W
Voeding: 230 V
Hoeveelheid product: 300gr
Hoeveelheid olie: 5 Ltr

De friteuses zijn volautomatisch en eenvoudig in het gebruik - plaats het bevroren product in het apparaat,
kies het juiste programma en enkele ogenblikken later heeft u een perfect bereid product.

1

2

3

4

WARMHOUDER FRIET
PRODUCTCODE: I-FRY.2GN

Electrische warmhouder voor friet voor plaatsing op een blad.
Uitgerust met infrarood verwarmingslamp. Een geperforeerd
roestvrijstalen element vereenvoudigt het doseren van de friet.
De behuizing is geheel van roestvrijstaal. Geschikt voor een bak
van formaat GN 2/1.
Infrarood element

Afmeting: 555 x 690 x 580 mm
Vermogen: 1500 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: tot +80o C
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Vitrines

Productpresentatie in
moderne stijl
Horeca vitrines voor de presentatie van producten
zijn een ideale oplossing voor gelegenheden waar
behoefte is aan het exposeren van gerechten - zowel
koud, warm als temperatuurneutraal.
Dankzij de eenvoudige en moderne design en bovenal
de glazen constructie zijn onze vitrines perfect
geschikt wanneer het doel is om een zo groot mogelijk
expositie-oppervlak te creëren voor hun inhoud,
waarbij handhaving van de juiste temperatuur in het
interieur gegarandeerd is. Eenvoud gecombineerd met
uiterlijk, de glazen constructie en de LED-verlichting:
het zijn deze eigenschappen die vitrines van Instanco
onderscheiden op de markt.
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Vitrines

u heeft veel
mogelijkheden

» Goede presentatie van producten door verlichting
» Elektronische temperatuurregeling
» Makkelijke toegang tot producten voor de klant (zelfbediening)
Vitrines

» Hoogwaardige thermo-isolatie
» Stijlvolle uitvoering
» Gemaakt van componenten van hoogwaardige kwaliteit
» Gelijke verdeling van temperatuur op alle roosters of plateaus
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Professional Line

De expositievitrines van de Professional Line zijn leverbaar als temperatuurneutraal en verwarmd. De voornaamste taak van beide
types vitrine is de maximaal zichtbare expositie van producten, wat gerealiseerd wordt door een voor- en zijconstructie van glas en
ingebouwde verlichting.
Met verwarmingsvitrines van Instanco kunt u de temperatuur regelen tot een hoogte van 80oC, zodat u er gerechten met verschillende
eisen v.w.b. temperatuur in kunt exposeren. De vitrines zijn uitgerust met een verwarmingsplaats van keramiek. Dit zorgt voor een
gelijkmatige verdeling van de warmte, wat u in staat stelt alle gerechten in de juiste omstandigheden te bewaren. Dankzij de
bevochtigingsfunctie blijven gerechten smakelijk en drogen ze niet uit door de hoge temperatuur.

NEUTRALE VITRINE

WARME VITRINE MET
BEVOCHTIGING
PRODUCTCODE: I-WIT.P.G

Afmeting: 396 x 590 x 605 mm
Vermogen: 500 W
Voeding: 230 V

Afmeting: 396 x 590 x 605 mm
Vermogen: 700 kW
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: tot +80oC

PRODUCTCODE: I-WIT.P.N
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Extra plateau

Hellingshoek van plateau kan
worden aangepast

Vitrines

605 mm

Halogeen kwartslamp

Frontpaneel kantelbaar
Verwarmingsplaat van keramiek

Zijpanelen demonteerbaar

Standaard apparatuur

Uitschuifbare bak voor
bevochtiging
Druipgoot voor vet

Geribbeld plateau

Leistenen plaat
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Easy line

Halogeen kwartslamp

Demonteerbare panelen

Uitschuifbare bak voor
bevochtiging

Neutrale vitrines dienen voor de expositie van gerechten die niet gekoeld of verwarmd hoeven te worden. Ze worden bewaard in de
(neutrale) omgevingstemperatuur zonder toe te geven aan eisen voor hygiëne. De producten zijn uitstekend zichtbaar dankzij toegepaste
LED-verlichting en de glazen constructie. Een ideale oplossing voor winkels en tankstations, waar het formaat van de vitrine en de vorm
van de expositie essentieel zijn.
Verwarmde vitrines met bevochtiging garanderen de beste omstandigheden voor het bewaren en exposeren van producten die een hogere
bewaartemperatuur eisen. Dankzij de bevochtigingsfunctie drogen de producten niet uit, blijven ze langer vers terwijl ze er tegelijkertijd
uitstekend uit blijven zien. Het vasthouden van een hoge temperatuur in de vitrine is mogelijk dankzij een keramische plaat die onderin
de vitrine is gemonteerd en een gelijke verdeling van de warmte garandeert. LED-verlichting zorgt voor de juiste manier van expositie en
beweegt uw klant tot het doen van een aankoop.

NEUTRALE VITRINE
PRODUCTCODE: I-WIT.E.N

WARME VITRINE MET
BEVOCHTIGING
PRODUCTCODE: I-WIT.E.G

Afmeting: 396 x 590 x 600 mm
Vermogen: 10 W
Voeding: 230 V
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Afmeting: 396 x 590 x 600 mm
Vermogen: 700 W
Voeding: 230 V

Vitrines
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WARME VITRINE OP BASIS
PRODUCTCODE: I-WIT.G.P

Regelbare helling
plateaus
720 mm

De warme vitrine op basis is buitengewoon elegant en
praktisch. Het apparaat past ideaal in elk interieur. Een
uitstekende verwarming en gelijkmatige temperatuur is
gegarandeerd dankzij de toegepaste keramische plaat.
Halogeenverlichting helpt bij het op de juiste manier
exponeren van gerechten. Het geheel is vervaardigd
van componenten van de hoogste kwaliteit. Glas en
roestvrijstaal helpen bij het schoonhouden en voldoen aan
de eisen voor hygiëne.

Demonteerbare
zijpanelen

Zonder
voorpaneel

Afmeting: 460(540) x 715 x 1665 mm
Vermogen: 1400 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: tot +90o C

willekeurige kleur

WARME VITRINE

PRODUCTCODE: I-REG.790(450)
Regelbare helling
plateaus

Warme vitrine bestemd voor zelfbediening door de klant.
De helling van de plateaus is regelbaar. Houdt gerechten
en hapjes op de juiste temperatuur. Uitermate geschikt
voor het bewaren van gerechten als pizza, tortilla of
warme broodjes. De temperatuur wordt ingesteld middels
onafhankelijke thermostaten, zodat op elk niveau een
andere temperatuur vastgehouden kan worden.

Afmeting: 730(450) x 750 x 1800 mm
Vermogen: 3600 (1800) W
Voeding: 400 (230) V
Temperatuurbereik: +30o C tot +90o C

Leverbaar in twee
breedtevarianten
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945 mm

Basis leverbaar in elke
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Koelvitrines met aggregaat
Zelfsluitende deur

Hoogte plateaus kan

LED-verlichting

aangepast worden

Kanteldeur aan zijde
van bediening

Zonder venster voor

Toevoegen etiketten op
plateaus mogelijk

Productrand, ruimte
voor etiketten

Kantelvenster
aan voorkant

Sturing voor toevoer

Vitrines

van koude lucht

Koelvitrine met aggregaat, uitgerust met een glazen kap aan de zijde van de klant. Houdt de gewenste lage temperatuur
vast in de vitrine, op elk van de 3 niveaus. Toegang tot de vitrine van de kant van de bediening via een glazen vleugeldeur.
Temperatuurregeling via een thermostaat. Ideaal voor het bewaren en exposeren van sandwiches, salades, koude snacks en
dranken. LED-verlichting zorgt voor een optimale expositie van de producten in de vitrine.
Koelvitrine met open voorkant. Uitstekende oplossing voor zelfbedieningswinkels, tankstations en bars die zich richten
op het fastfood segment. Een effectief aggregaat zorgt ondanks de open voorkant voor een stabiele temperatuur van de
tentoongestelde producten. De plateaus zijn uitgerust met randen tegen het vallen van producten en/of lijsten voor etiketten.
Het interieur is ook voorzien van LED-verlichting.

KOELVITRINE GESLOTEN

KOELVITRINE OPEN

Afmeting: 500 x 800 x 1380 mm
Vermogen: 700 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 5 o C tot 12o C

Afmeting: 400 x 800 x 1380 mm
Vermogen: 800 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 5 o C tot 12o C

PRODUCTCODE: I-WIT.A.Z

PRODUCTCODE: I-WIT.A.O
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NIEUW!
3 x keramische verwarmingsplaat

Deuren op geleidingsrails

Open voorkant

Onafhankelijke bediening van
drie verwarmingsplaten

Mogelijkheid tot kantelen

LED-verlichting

onderoppervlak

MINIVITRINE 3

PRODUCTCODE: I-WIT.M.3

Vitrine vervaardigd uit roestvrijstaal (RVS 304). Uitgerust met drie keramische
verwarmingsplaten waarvan de temperatuur traploos gecontroleerd kan worden.
De drie platen kunnen volledig onafhankelijk van elkaar bediend worden, zodat
de temperatuur aangepast kan worden aan het geserveerde product. De vitrine is
open aan de zijde van de klant, waardoor deze ideaal is voor zelfbediening, aan de
kant van de bediening daarentegen bevindt zich een schuifdeur. De vitrine neemt
weinig ruimte in beslag en is daarmee uitermate geschikt voor minder hoge ruimtes.
De geserveerde gerechten zijn uitstekend zichtbaar dankzij de glazen boven- en
zijpanelen.
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Afmeting: 1190 x 450 x 300 mm
Vermogen: 750 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 90o C

Vitrines
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NIEUW!

Warme vitrine

Koelvitrine

Unieke combinatie van een warme vitrine en een koelvitrine
voor de expositie van producten op een kleine oppervlakte
waarbij zowel een lage als een hoge temperatuur vereist is. De
hele constructie is gemaakt van glas en het interieur is uitgerust
met LED-verlichting. De presentatie van producten was nooit
eerder zo simpel! Wanneer de vitrines op de toonbank worden
geplaatst, bevinden de producten zich nagenoeg recht voor de
neus van de klant. Deze combinatie is uitermate geschikt waar
de beschikbare oppervlakte klein is en toch zowel warme als
koude producten gepresenteerd worden.
De stabiele temperatuur en de eenvoud waarmee deze wordt
geregeld, maakt dit concept nóg aantrekkelijker. Overtuig u
zelf! De mogelijkheid bestaat om vitrines van andere lengtes
te kiezen - volgens het aantal eenheden GN 1/1 dat u in de
vitrine wilt plaatsen. De Combo Vitrine kan worden geleverd
als zelfbedieningsmodel en model met bediening - het enige
verschil is het voorpaneel of het ontbreken ervan. LET OP. Het
koelaggregaat vereist een ventilatieopening in het meubel waar
de vitrine op komt te staan.

COMBO VITRINE
PRODUCTCODE: I-WIT-COM

Afmeting: 1450 x 800 x 143) mm
Vermogen: 440 W (Koelvitrine) , 1004 W (Warme vitrine)
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 2oC tot 12oC (Koelvitrine)
30oC tot 110oC (Warme vitrine)
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KOELVITRINE VOOR INBOUW
PRODUCTCODE: I-WIT.CDZ

LED-verlichting
interieur

Vleugeldeur aan
zijde bediening

710 mm

De koelvitrine voor inbouw biedt de mogelijkheid op aantrekkelijke
manier gerechten of dranken te exposeren waarbij een lage
temperatuur belangrijk is. De vitrine is geschikt om ingebouwd te
worden in elk meubel naargelang de stijl en inrichting van de locatie.

Frontpaneel geheel

Afmeting: 405 x 435 x 1265 (710) mm
Vermogen: 250 W
Voeding: 230 V
Temperatuurbereik: 2o C tot 8o C

van glas

Prijsetiketten

Digitale regelaar

Luchtcirculatie via onder

Geïsoleerde deur met

temperatuur

paneel

magneetsluiting

LED-verlichting interieur

Vitrines

555 mm

op plateaus

NEUTRALE VITRINE
PRODUCTCODE: I-WIT.NNA

Frontpaneel geheel
van glas
Vleugeldeur aan
710 mm

klantzijde

Elk plateau

Neutrale vitrines zijn dankzij LED-verlichting bij uitstek
geschikt voor het exponeren van voedingsmiddelen. De
plateaus garanderen een goed organisatie van de ruimte
in de vitrine. Ideaal voor kleine supermarkten, tankstations
of cafés. De vitrines zijn geschikt voor het bewaren van
etenswaren waarbij geen noodzaak bestaat om deze te
koelen of te verwarmen.
Afmeting: 405 x 388 x 710 mm
Vermogen: 10 W
Voeding: 230 V

verlicht

Wijziging kleur
mogelijk
Neutrale ruimte onder de

LED-verlichting op elk

Zelfsluitende

vitrine

plateau

scharnieren
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Regelbare hoogte van plateaus
Elk plateau beschikt
over LED-verlichting

Gelijke verdeling temperatuur over alle plateaus

Hoogwaardige afwerking van
panelen (RAL-verfkleur naar
keuze)

De vitrines bevatten
prijs etikethouders
Panelen van gehard glas

Vervaardigd van roestvrij staal (RVS 304)

Smalle apparaten (amper 40 cm)

Automatische condensafvoer

Eenvoudige toegang tot
aggregaat voor onderhoud

De glazen plateaus kunnen
eenvoudig gedemonteerd
worden

40

Vitrines

2019 Productcatalogus

Ovens
De snelste ovens
op de markt

Ovens behoren tot de basisuitrusting van elke
professionele horecagelegenheid. Ze worden gebruikt
door zowel grote als kleine restaurants, pizzeria’s en
gelegenheden in het fastfoodsegment.
Ovens van Instanco zijn uitgerust met de modernste
technologie en voldoen aan de hoogste standaarden
- ongeacht de soort en het gebruiksdoel. Innovatieve
ovens van Instanco zijn intuïtief en intelligent. Ze kunnen
binnen enkele seconden geprogrammeerd worden voor
duizenden recepten. Dat dit zo snel lukt, is te danken
aan dezelfde touchscreens als die gebruikt worden in
moderne smartphones en tablets. Gecompliceerde
technologie is vervangen door eenvoudige, automatische
oplossingen, wat de ovens betrouwbaar, snel en
gemakkelijk in de bediening maakt. Bij Instanco hechten
we waarde aan simpele en bewezen oplossingen. Onze
ovens zijn uitermate geschikt voor plaatsen waar snel
gerechten bereid worden terwijl ook de voedingswaarde
bewaard moet blijven.
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Bak en kook
in onze ovens

» Maximaal vereenvoudigd werken met ovens
» Touchscreens en zeer intuïtieve controlepanelen
» Constructie en behuizing vervaardigd uit roestvrijstaal
» Hoogwaardige componenten
» Verschillende afmetingen, voor elke horeca

Ovens

» Breed scala aan functies en mogelijkheden
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Heteluchtmagnetronovens
De EIKON ovenserie is de perfecte keuze voor iedereen die op bestelling verse, warme maaltijden wil bereiden terwijl de beschikbare
ruimte zeer beperkt is. Het is de kleinste oven die desondanks fantastisch resultaat geeft en aanzienlijk bijdraagt aan het stroomlijnen van
de werkzaamheden in de keuken. Het snelle apparaat is eenvoudig in gebruik, veelzijdig en garandeert een stabiele effectiviteit. Leverbaar
als Eikon® e2s Classic in traditioneel design van Merrychef of als Eikon® e2s Trend, met een gekleurde ombouw aan de buitenkant,
afgeronde randen en opbergruimte voor kleine spullen in het bovendeel. De Eikon® is de ideale manier voor het koken, toasten, grillen,
bakken en opwarmen van verse of bevroren producten, zoals sandwiches, gebak, pizza, vis, groenten en vlees. Deze flexibiliteit heeft een
positieve uitwerking op de groei van de horecagelegenheid, omdat het menu snel aangepast en nieuwe gerechten eenvoudig toegevoegd
kunnen worden - en dat met slechts één klein apparaat.

» Eenvoudige bediening en reiniging
» Maximale veelzijdigheid
» Vaste kwaliteit voedsel
» Besparing van tijd en ruimte
» Korte programma’s
» Groot interieur
» Automatische programmaklok
» Gemakkelijk in onderhoud

44

instanco.com

EIKON® OVEN

PRODUCTCODE: EIKON.E2S

De ovenlijn van Eikon® maakt een einde aan alle beperkingen. Het
bereiden van bevroren producten, kokend in een restaurant, in al deze
situaties zijn de ovens van Eikon® een uitkomst - ze bereiden alles en ze
bereiden het snel. De Eikon® ovens werken supersnel door de combinatie
van drie verschillende verwarmingstechnieken (gecontroleerde hete
lucht, magnetron en convectie). Door middel van de USB-aansluiting
kunnen tot wel 1.024 kookprofielen opgeslagen worden. Ingebouwde
diagnostische module. Constructie van roestvrijstaal. Boven in de
oven is plaats voor accessoires. Past op een werkblad van 600 mm.
Afvoeropening aan achterzijde. Temperatuurbereik in te stellen door
de gebruiker. De beste energie-effectiviteit in deze klasse (0,7 kWh in
slaapstand).

E2S Classic

E2S Trend

Afmeting: 620 x 356 x 595 mm
Vermogen: 3680 - 6000 W
Voeding: 230 / 400V
Gewicht: 60,7 kg / 70,4 kg

Afmeting: 644 x 356 x 595 mm
Vermogen: 3680 - 6000 W
Voeding: 230 / 400V
Gewicht: 61,1 kg / 70,8 kg

EIKON® OVEN

PRODUCTCODE: EIKON.E3

Ovens

De E3 oven maakt het mogelijk om snel te koken en desondanks energie
te besparen. Uitermate geschikt voor het bereiden van knapperig
stokbrood, croissants, snacks en gegrillde sandwiches. Dankzij de
compacte afmetingen, de tot 5 maal snellere bereiding van gerechten
en drie kookniveaus is de E3 een ideale oplossing. Eenvoudige bediening
met een touchscreen easyTouch™. De oven kan recepten “downloaden”
via de USB-poort. De roterende plaat in de oven bakt uw gerechten aan
alle kanten bruin. Kan gebruikt worden zonder afzuigkap. De Eikon® E3
is een ideale oplossing voor winkels, bakkerijen, kleinere restaurants,
slagerijen - gelegenheden waar lunchgerechten worden geserveerd - en
tapas restaurants.

Afmeting: 594 x 622 x 548 mm
Vermogen: 5700 W
Voeding: 400 V
Gewicht: 62,5 kg
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Beste keuze
Handmatig bedienpaneel / Digitaal bedienpaneel

OVEN RHDT 107E / OVEN RHDA 107E
Electrische convectie-/stoomoven RHDT/A 107E. Dit toestel
is ideaal voor gebruik in een catering- en banketomgeving.
De oven beschikt over een breed scala aan mogelijkheden.
De hoogwaardige kwaliteit, ergonomie en simpele bediening
middels een touchscreen behoren tot de belangrijkste
eigenschappen. De glazen deur en binnenverlichting zorgen
er voor dat de werking altijd kan worden gecontroleerd. De
bescheiden maten maken deze oven geschikt voor zelfs de
kleinste horecagelegenheden. Inclusief een sproeisysteem
voor het genereren van stoom.

Afmeting: 510 x 760 x 880 mm
Vermogen: 8800 W
Voeding: 400 V
Inhound: 7x GN 1/1 (h=65mm)

Handmatig bedienpaneel / Digitaal bedienpaneel

Handmatig bedienpaneel / Digitaal bedienpaneel

OVEN GUA-304ES / OVEN GUP-304ES

OVEN SDA-304E / OVEN SDE-304E

De convectieoven met stoomfunctie is de oplossing voor kleine
horecagelegenheden waar geen noodzaak is voor de volledige
functionaliteit van een convectie-stoomoven. Het toestel heeft
weliswaar een beperkte inhoud, maar maakt wel volledig gebruik
van de convectiefunctie waardoor zowel de bereidingstijd als het
energieverbruik beperkt blijven. De extra bevochtigingsfunctie
betekent een uitbreiding van de mogelijkheden van de oven met
nieuwe bereidingswijzen.

Compacte oven van een bescheiden formaat met de functies
van een professionele convectie-stoomoven. De bediening
is leverbaar in twee varianten, geheel handmatig of met een
digitale display. De oven beschikt over een interne sonde en een
handmatig sproeisysteem voor de vorming van stoom in het
interieur. De kleinste oven in deze klasse met desondanks een
breed scala aan functies en mogelijkheden.

Afmeting: 560 x 610 x 570 mm
Vermogen: 3500 W
Voeding: 230 V
Inhound: 4x GN 2/3 (h=65mm)
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Afmeting: 600 x 690 x 480 mm
Vermogen: 4000 W
Voeding: 230 V
Inhound: 4x GN 2/3 (h=65mm)
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Functies

• Automatisch reinigingssysteem
• Geïntegreerde USB-aansluiting
• Automatisch voorverwarmingssysteem
• Automatisch programmeren
• Delta-T functie
• Temperatuursonde
• Twee ventilatorsnelheden

Bediening
met touchscreen

Ergonomisch handvat
Ovens

Interieur gemaakt
van RVS 316

Handmatig bedienpaneel / Digitaal bedienpaneel

OVEN RHDT 304 E / OVEN RHDA 304 E
Volledig automatische convectie-stoomoven. Het touchscreen maakt de bediening
kinderlijk eenvoudig en snel zonder de noodzaak om speciaal opgeleid personeel
te hebben. De kleinste maar zeer functionele convectie-stoomoven in deze klasse.
Sproeisysteem voor vorming van stoom. Mogelijkheid tot programmeren en opslaan
van programma’s. Ventilator met variabele werksnelheid. Deze oven is bestemd voor
de kleine horeca die ondanks hun bescheiden grootte toch behoefte hebben aan de
functies van een professionele horeca-oven. Een automatisch reinigingssysteem is
standaard inbegrepen.

Afmeting: 510 x 580 x 670 mm
Vermogen: 4300 W
Voeding: 400 V
Inhound: 4x GN2/3 (h=65mm)
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De beste keuze
voor profs
OVEN 20 x GN 1/1
PRODUCTCODE: TDP 120 E

Professionele convectie-stoomoven met o.a. de functies multi-cook,
koken in etappes, pasteuriseren of slow cooking. Volledig automatisch
touchscreen voor de bediening. Deze oven is geschikt voor trolleys met
rails voor GN 1/1. Een automatische reinigingsfunctie voor het interieur is
ingebouwd alsmede een handmatige sproeier. Eénpuntsonde, condensor
en binnenverlichting worden standaard geleverd. Het is mogelijk de oven
te programmeren of programma’s via de ingebouwde USB-aansluiting in te
lezen. Sproeisysteem voor stoomvorming.

Afmeting: 1000 x 1000 x 1890 mm
Vermogen: 30000 W
Voeding: 400 V
Inhound: 20x GN1/1 (h=65mm)

Programmeerbare elektrische convectie-stoomovens met een inhoud van 6x GN 1/1 en 10 x GN 1/1. Kleuren touchscreen voor de
bediening. Automatisch reinigingssysteem en USB-aansluiting standaard inbegrepen. De ovens bevatten tevens een handmatige sproeier,
condensor en een éénpuntsonde. Stoom wordt gevormd door te sproeien op de verwarmingselementen. Een ideale keuze voor klanten die
staan voor een hoge kwaliteit van hun gerechten en een korte bereidingstijd.

OVEN 10 x GN 1/1

OVEN 6 x GN 1/1

Afmeting: 850 x 820 x 1150 mm
Vermogen: 16400 W
Voeding: 400 V
Inhound: 10x GN1/1 (h=65mm)

Afmeting:
.
850 x 820 x 860 mm
Vermogen: 8400 W
Voeding: 400 V
Inhound: 6x GN1/1 (h=65mm)

PRODUCTCODE: TDP 110 E
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PRODUCTCODE: TDP 106 E

Ovens

instanco.com

Bel ons en wij verzorgen een
presentatie voor u

+48 500 217 233
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Concepten
Maatwerk in elk detail

Configuratieopties
onbeperkt
Instanco heeft zich gespecialiseerd in het vormen van
concepten voor de horeca. Onze technici beschikken
over een enorme kennis en ervaring op dit terrein.
We behandelen elk thema individueel en dankzij
rechtstreeks contact met de productieafdeling
kunnen we de meest ongebruikelijke visies van klanten
realiseren. Tegelijkertijd houden we de focus op
beproefde oplossingen die het werk van het personeel
versnellen en vergemakkelijken. Alle concepten
worden gerealiseerd met de meest hoogwaardige
materialen en componenten, en de producten zijn
beproefd, solide en bovenal praktisch en functioneel.
Apparaten in de concepten van de hand van specialisten
van Instanco zijn van superieure kwaliteit, zowel wat
betreft de gebruikte materialen en componenten
als de geavanceerde technologie. De belangrijkste
eigenschap van onze concepten is hun intuïtieve
karakter - we hechten aan beproefde oplossingen die
het werk versnellen en versimpelen.

50

instanco.com

Concepten voor
de horeca
pioniersoplossingen

» Innovatieve ideeën als antwoord op verwachtingen van de markt
» Meubelconstructies gemaakt van RVS 304
» Design en hoogwaardige productie
» Constructie-elementen met gebruik van glas
» Praktische en functionele oplossingen

Concepten

» Concepten gericht op een hoge werkeffectiviteit
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LIVE COOKING STATION + LIVE COOKING AFZUIGING
Live Cooking afzuiging

Koellades

Stil aggregaat
Neutrale kast
met plank

Mobiliteit
Ventilatie is overbodig voor het gebruik van dit concept.
Bak en braad tegelijkertijd zonder geurtjes, ook in de
zaal, bij de gasten.

Modules
De apparatuur kan gecombineerd worden met elke
willekeurige werkplek. Plaats het station in een ruimte
en begin met koken.

Compactheid
De mobiele afzuigkap kan aangepast worden aan
individuele behoeftes (breedte van 80 t/m 160
cm). Ook kunnen enkele afzuigkappen naast elkaar
gecombineerd worden.
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NIEUW!

Ecologische
luchtzuivering
Mobiele afzuigpak, bestemd voor het opvangen van luchtvervuiling en dampen
die onstaan tijdens het bereiden van gerechten. De lucht die wordt opgezogen
wordt door een filter gepompt welke als taak heeft om zo veel mogelijk
vuildeeltjes en geuren tegen te houden. De gezuiverde lucht wordt terug in de
ruimte gelaten.

Mobiele afzuigkap
voor speciale taken
Bak en braad zonder
onprettige luchtjes

Het belangrijkste deel van de afzuigkap is een
revolutionair plasmafilter, bestaande uit 4
blokken die geplaatst zijn in de constructie: een
ionisator, glasvezel, elektrostatisch paneel en
een carbonfilter.

99% gezuiverde lucht

Vuildeeltjes worden naar de

Eliminatie van de

Gezuiverde lucht bestaande

filter geleid

vuildeeltjes

uit O2 en CO2
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Innovatief
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Vergroot de verkoop met 300%!
Zuinigheid
Elke eigenaar van een kleine horecagelegenheid vraagt zich af wat te doen zodat de wachttijd voor klanten zo kort
mogelijk is. Dankzij onze oplossingen is de wachttijd met maar liefst de helft te verkorten. Terwijl de werknemer
een hotdog bereidt, kan de klant zelf een kop koffie zetten en tegelijkertijd betalen voor de getankte brandstof. In de
koellades kunnen hotdogs en andere worsten worden opgeslagen: altijd bij hand voor de werknemer. Indien nodig
kunnen we de module altijd uitbreiden met een extra koelingssegment.

Koffie & Snack
Hotdogapparaat

Vitrine

voor het verwarmen

voor expositie en

van worstjes

bescherming

Contactgrill
oor het bakken van
broodjes
Voorraadruimte
bestemd voor
bekers, suiker en
servetten

Bekerhouder
en klep afvalbak
(bevindt zich in kast)

Onderbouw met koeling
voor het bewaren van
halfproducten: gekoeld,
maar binnen handbereik

Koffieapparaat
zelfbedieningsautomaat voor de
bereiding van ieder’s favoriete
koffie
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KOFFIE & HOTDOG OP DEZELFDE
PLAATS. OP HETZELFDE MOMENT.

Multifunctionaliteit
Een goed ontworpen concept maakt dat veel dingen tegelijkertijd
gedaan kunnen worden. Het combineren van een hotdogapparaat,
een koffiezetapparaat, bekerhouders en ruimte om producten
gekoeld op te slaan leidt tot besparing van zowel tijd als ruimte,
terwijl desondanks alle benodigde zaken binnen handbereik zijn.

Individualiteit
Elk project wordt individueel ontworpen en is daarmee
maatwerk. De klant heeft de mogelijkheid om naar eigen smaak
en behoefte te kiezen welke apparaten hij wil en welke kleur
de ombouw moet hebben. Onze producten hebben een uniek
design, passend bij elk interieur.

Intuïtief

Concepten

Onze apparaten zijn eenvoudig te bedienen, het is niet
nodig het personeel speciaal te trainen voor het gebruik.
Een voordeel van onze koffiezetapparaten zijn de
touchscreens met pictogrammen. De klant kan zonder
problemen kiezen voor zijn of haar favoriete koffie.
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KOFFIE & SNACK
Koffie en hotdogs - één van de populairste combinaties. Speciaal voor alle eigenaren van
convenience stores en tankstations hebben we een concept ontworpen waarbij zowel koffie
als een hotdog tegelijkertijd kunnen worden voorbereid - op dezelfde plaats.
Elementen in dit concept zijn uiteraard: een automatisch koffiezetapparaat (zelfbediening), hotdogapparaat,
een contactgrill op een uitschuifbaar plateau onder het werkblad, een koelmodule met twee koellades en een
glazen opbouw. Het geheel is ook uitgerust met houders voor bekers en andere extra’s en ook een klep met een
afvalbak is aanwezig.

» Vormgegeven als één geheel
» Compacte afmetingen
» Mogelijkheid om alle producten op één plaats te bewaren
» Aantrekkelijk design
» Hoge kwaliteit
» Volledige vrijheid in ontwerp ombouw
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LIVE COOKING CONCEPT
De ideale oplossing voor klanten die op zoek zijn naar een optie voor de bereiding van
verschillende gerechten op één plaats met zo weinig mogelijk tijd en werk.
In deze versie is ruimte voor de meest gewaagde individuele visie met betrekking tot functionaliteit, vorm en
grootte van het segment.

» Werkblad met dubbele functie - het blad kan verwijderd worden, wat ruimte geeft voor apparaten
» Toepassing van het Live Cooking afzuigsysteem
» Combinatie van gootsteen met een polyamide plaat en een opening voor afval
» Glazen vitrines

Live Cooking
Afzuigsysteem

Ruimte voor
kookapparatuur

Concepten

Vrij design ombouw
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UNIVERSAL CONCEPT
Concept met het meeste configuratiemogelijkheden
De ideale oplossing voor klanten die op zoek zijn naar diverse opties voor het bereiden van verschillende gerechten.
Functionaliteit, vorm en grootte van het segment zijn slechts afhankelijk van Uw ideeën.

» Stijlvolle en hygiënische uitvoering

» Gemaakt van hoogwaardige componenten

» Kookapparatuur met hoog vermogen

» Digitale temperatuurregeling

» Eenvoudig te reinigen

Heteluchtoven
Worstenwarmer
Contactgrill

Hygiënische sokkel

Ombouw op verzoek in elk
gewenst design

Vrijheid in configuratie
Gemaakt op maat

58

instanco.com

Hygiënische opbouw

Hygiënisch scherm

Werkblad van roestvrij staal

Hygiënische sokkel

Ombouw op verzoek in
elk gewenst design

Vrijheid in configuratie
Gemaakt op maat

BURGER CONCEPT
De ideale oplossing voor restaurateurs op zoek naar een complexe uitrusting voor een kleine
oppervlakte, waarmee de beste burgers in de wijde omgeving gemaakt kunnen worden.
Een eenvoudig concept, bestemd voor het bereiden van warme producten in een korte tijd. Bevat alle benodigde
installaties: een grillplaat, frituur, apparatuur om friet warm te houden, een vitrine om producten ten toon te
stellen en in het onderste deel: koelcellen en -lades voor halfproducten. Het concept is bijzonder ergonomisch,
maar uiteraard zijn aanpassingen mogelijk. Hoogwaardig roestvrijstaal voldoet aan eisen voor hygiëne en helpt
bij het schoonhouden.

» Ruimte voor opslag van producten

» Makkelijke toegang tot machineruimte

» Stijlvol uitgevoerd

» Elektronische regelaar voor temperatuur koeling

» Vier ruime koellades

» Installatie van voorbouw mogelijk
Concepten

» Automatisch systeem voor condensverdamping
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SANDWICH CONCEPT
Oplossing voor gelegenheden met een beperkte oppervlakte die zich richten op de verkoop
van verse sandwiches.
De basis van dit concept is de feilloze en zeer ergonomische apparatuur voor de bereiding en expositie van
sandwiches. Dankzij het gebruik van de sandwichmodule van Instanco kunnen zowel kleine sandwiches als grotere
stokbroodjes snel worden bereid. De glazen koelvitrine biedt ruimte om de bereide producten te presenteren.
Klanten beslissen of ze het door hun gekozen product koud of warm willen meenemen, wat de reden is dat dit
concept ook uitgerust is met een oventje en een contactgrill.

» Stijlvolle en hygiënische uitvoering

» Uitgebreid koelsegment

» Duidelijk leesbare temperatuurregelaar

» Stabiele handhaving van lage temperatuur

» Gemaakt van hoogwaardige componenten

» Signaal wanneer apparatuur klaar is voor gebruik

» Rijk uitgerust met extra producten

Contactgrill
Koelvitrine voor
zelfbediening

Sandwich-toonbank
Koelcellen
met deuren

Vrijheid in configuratie
Gemaakt op maat
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Koelkast

Elektrische grill

Toonbank

Ombouw op verzoek in elk
gewenst design

CHICKEN CONCEPT
Dit concept is ontworpen, zoals de naam al aangeeft, met het oog op de verkoop van gegrilde
kip. Het belangrijkste element is de grill, een apparaat dat bestemd is voor het bakken van
kip en ander gevogelte.
Het CHICKEN CONCEPT bestaat op de eerste plaats uit een elektrische grill en een koelkast met een inhoud
van 700 liter, geschikt voor het gebruik van bakken van het formaat GN 2/1. De koelkast is uitgerust met
luchtkoeling, een automatische ontdooifunctie en een condensverdamper. In het concept vinden we tevens een
koeltafel en diverse temperatuur neutrale kasten van verschillende formaten. Het geheel wordt afgemaakt met
een decoratieve ombouw, functionele accessoires en een hoge toonbank aan één van de zijkanten.

» Optimale expositie van het product door de verlichte grill
» Hoogwaardige thermoisolatie
» Stijlvolle en hygiënische uitvoering

Vrijheid in configuratie

» Gemaakt van de beste componenten

Gemaakt op maat

» Gelijkwaardig bakken in de grill
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CHICKEN CONCEPT II

Grill

Neemt weinig plaats in, garandeert effectief
werken en een optimale expositie van de bereide
porties kip.

» Grill en vitrine op één plaats

1500 mm

De ideale oplossing voor kleine fastfoodgelegenheden met
de behoefte om gelijktijdig gerechten te bereiden (grill) en
te exposeren (vitrine). De verwarmde vitrine maakt het niet
alleen mogelijk het bereide product optimaal te exposeren,
maar houdt het ook op de juiste temperatuur.

Vitrine

» Solide constructie
» Zowel grill als vitrine zijn verlicht
» Gemaakt van roestvrij staal
» Voeding: 2 x 400V

m
6m

mm

40

86 0

Concepten

» Vermogen: 2 x 5000 W
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NIEUW!
VENDING CONCEPT
Dit concept functioneert als een vending automaat. De aangeboden producten passen in het
fastfoodsegment. Aan de zijde van de klant worden bereide producten getoond. De klant
maakt een keuze, betaalt, opent het deurtje en neemt zijn snack mee.

» Innovatieve oplossing

» Beperking van loonkosten door

» Mogelijkheid tot vrije keuze apparaten

automatische uitgifte gerechten

» Vervaardigd van de meest hoogwaardige componenten

» Volledig automatische uitgifte gerechten

» Volledige vrijheid in keuze van aantal uitgiftemodules

» Constructie van roestvrijstaal

» Omzetmaximalisatie, werkoptimalisering

Afzuigkap

Kookblok

Zelfbedieningszone

Vrijheid in configuratie
Gemaakt op maat
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Ombouw op verzoek in elk
gewenst design
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Warmte of neutrale
Warmte of neutrale
Koelvitrine voor

Worstenwarmer

vitrine

vitrine

zelfbediening

Koelvitrine

Blad en constructie van
roestvrijstaal

Vrijheid in configuratie
Ombouw op verzoek in elk
gewenst design

Gemaakt op maat

UNIBOX CONCEPT
Universeel concept dat het beste van twee bij elkaar brengt: comfortabele opslagruimte in
koellades onder het werkblad en optimale expositie in glazen vitrines (warm, koud en/of
neutraal).
De worstenwarmer op het blad garandeert een optimale temperatuur voor hotdogs of andere worsten zonder
dat de smaak verslechtert. Ons concept optimaliseert de effectiviteit in verhouding tot de gebruikte oppervlakte.
Opslag, bereiding en expositie: het is allemaal mogelijk. Het moderne design gaat hand in hand met functionaliteit
en ergonomie.

» Compact en innovatief
» Combinatie van koeling en apparaten voor verwarming
» Expositie van producten
Concepten

» Ombouw in kleur naar keuze; mogelijkheid tot plaatsen van logo, wat
bijdraagt aan de visuele identificatie van de horecagelegenheid

» Keuze uit vitrines op basis van behoefte van de klant
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LONG CONCEPT
Het Long Concept is één van de meest universele producten in ons assortiment en kan met
succes worden toegepast in bars, restaurants, kantines - overal waar verschillende gerechten
in grote hoeveelheden worden bereid en geserveerd.
Onderdeel van dit concept zijn koele en warme vitrines voor de expositie van eerder bereide producten of dranken.
De vitrines zijn leverbaar als zelfbedieningsversie of gesloten aan de zijde van de klant. Naast de vitrines bevindt
zich dat wat nodig is om gerechten in het bijzijn van de klant te bereiden. Dankzij dit concept zal de consument
nooit twijfelen over de versheid van het product dat hij koopt, omdat het merendeel van het bereidingsproces
plaatsvindt terwijl de consument ernaar kijkt.

» Apparaten naar keuze, op basis van oppervlakte en te bereiden gerechten
» Warme vitrines met temperatuurregeling
» Mogelijkheid om neutrale elementen in het blad te personaliseren
» Stijlvolle uitvoering, combinatie van staal, glas en ombouw
» Constructie van roestvrijstaal
» Duidelijke expositie van producten
Warme of koude vitrine

Warmhoudplaat
met plateau

Bordendispenser

Live cooking positie
Combinatie van kooktoestellen

Koude expositievitrine

Ombouw op verzoek in elk
gewenst design
Werkblad van ander
materiaal dan roestvrijstaal

Geleider voor dienbladen

(optioneel)

Concepten

Vrijheid in configuratie
Gemaakt op maat
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Worstenwarmer
Heteluchtoven

Frituur

Blad en constructie
van roestvrijstaal

Hygiënische sokkel

Ombouw op verzoek in elk
gewenst design

Blad en constructie van
roestvrijstaal

SPOT CONCEPT
Het Spot Concept is bedacht voor iedereen die zich bezighoudt (of wil bezighouden) met de
verkoop van fastfoodgerechten. Het compacte geheel is geschikt voor het bereiden van friet,
hotdogs en veel andere producten terwijl er niet veel ruimte voor nodig is. De glazen vitrines
zorgen voor een optimale expositie.
Het concept bestaat uit twee blokken met apparaten. De frontbar, aan de zijde van de klant, met expositie van de
bereide gerechten, en de back-bar, die dient voor de bereiding van het voedsel. Hiervoor is een combimagnetron
en een frituur beschikbaar, evenals een koeltafel waarin de halfproducten kunnen worden opgeslagen. Het Spot
Concept is het antwoord voor diegenen die op een kleine oppervlakte vers bereidde producten willen verkopen.

» Compact en functioneel
» Innovatieve oplossing
» Expositiezone en bereidingszone
» Vergroting effectiviteit werk
» Gemakkelijk schoon te houden
» Hoogwaardige componenten
» Snelle bereiding van bevroren producten
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Concepten

Koken voor
je plezier
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MOBILE BAR CONCEPT
Een mobiele bar voor de bereiding van drinks en cocktails.
Onderdeel van dit concept zijn bakjes voor accessoires (bijv. citroen of munt), een geïsoleerde ijsbak met
demonteerbare scheidingswanden en plaats voor flessen met alcohol of siroop. Uiteraard mogen een gootsteen,
kasten en ruimte voor water en een pomp niet ontbreken.

» Mogelijkheid om overal dranken te bereiden

» Mogelijkheid tot plaatsen logo

» Compact en functioneel

» Modern design

» Vergroting effectiviteit werk

Constructie en werkblad
van roestvrijstaal
Bakjes voor accessoires

Geïsoleerde
ijsbak

Speedrack
voor flessen

Toonbank met
Neutrale kast

hoog blad

Wiel met
blokkade

Vrijheid in configuratie
Gemaakt op maat

70
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in elk gewenst design
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SHORT CONCEPT
Compacte installatie voor het bereiden van hotdogs en de expositie in een vitrine voorzien
van LED-verlichting.
Net als in eerdere concepten is ook deze uitgerust met koellades waar broodjes en worsten voor de bereiding
van hotdogs kunnen worden opgeslagen. Het tweede element is het hotdogapparaat. De rollen zijn afgewerkt
met een Teflon™-laag waardoor het product niet aanbrandt.

» Vervaardigd van hoogwaardige componenten

» Digitale temperatuurdisplay

» Kleur ombouw en evt. logo naar keuze

» Stil koelaggregaat

» Snelle bereiding van producten

» Optimale expositie van bereide hotdogs

» Neemt zeer weinig ruimte in beslag

Koelvitrine

Hygiënische
kap

Hotdogapparaat

Onderbouw met

Concepten

koellades
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STORE ISLAND
Dit concept is bestemd voor de expositie en verkoop van producten in de vorm van een
zelfstandig bedieningseiland in gangen van een winkelcentrum.
Dit concept, dat draait om de expositie en verkoop van willekeurige producten, heeft legio mogelijkheden voor
optimale expositie: van LED-verlichting voorziene glazen vitrines, al dan niet gekoeld, of glazen panelen, waar
de producten onder kunnen staan of liggen. De hoogte van de glazen panelen kan individueel worden gekozen,
afhankelijk van de maten van het te exposeren product. Onder het werkblad bevinden zich temperatuurneutrale
kasten, maar uiteraard is het ook mogelijk deze te vervangen door koel- of vrieskasten als magazijn voor
halfproducten. Op de ruimschoots aanwezige plaats op het werkblad kan extra apparatuur geplaatst worden.
Een scheiding van gehard glas ter bescherming van de klant is ook een optie.

» Vrije configuratie op basis van eisen v.w.b. investering en verkoopplan
» Hoogwaardige componenten
» Multifunctioneel en universeel concept
» Mogelijkheid tot individuele keuze van formaat eiland
» Concept bestemd voor presentatie van producten en snelle bediening
» Roestvrijstaal als hoofdmateriaal voor de constructie
» Werkbladen en ombouw kunnen vervaardigd worden uit een breed scala van materialen
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Werkruimte

Vitrine voor
expositie

Glazen panelen
Neutraal bad

Waterbad voor
bereiding au bainmarie

Opslagruimte voor
broodjes

Koellades

Neutrale kasten

Ombouw op verzoek in elk
gewenst design

Vrijheid in configuratie
Gemaakt op maat

HOT DOG CONCEPT
Een compacte installatie voor de bereidinig van overheerlijke hotdogs - zowel Franse als
traditionele.
Het Hotdog Concept bestaat uit 3 aparte apparaten, welke in combinatie perfect integreren en samen een ideale,
functionele module vormen. Vanzelfsprekend kan dit concept ook gebruikt worden voor de bereiding van andere
gerechten, zoals pannenkoeken of wafels.

» Ergonomisch werken
» Ruimte voor opslag van producten
» Twee ruime koellades
» Eenvoudige toegang tot machineruimte
» Module kan naar vrij ontwerp ombouwd worden
» Stijlvol en hygiënisch vervaardigd
» Automatisch systeem voor condensverdamping in vitrine
» Elektronisch paneel met temperatuurregeling koeling
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Bekijk het proces van het samenstellen
van uw concept op ons kanaal

INSTANCO TV

instanco.com

Realisatie van een
concept

Ontwerp

3D-visualisatie

Concepten

Realisatie
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PETROL CONCEPT
Een aanbevolen concept voor Live Cooking zones, overal waar een open keuken het
uitgangspunt is en bewust gekozen wordt voor plaatsing van het kookgedeelte aan de
voorkant van de module, waardoor de klant is getuige is van versheid en hygiëne. De module
is in het bijzonder geschikt voor tankstations met een uitgebreid horeca-aanbod.
Uitgerust met een grillplaat en een bakplaat voor crêpes, maar uiteraard kunt u kiezen voor andere apparaten.
Dankzij dit concept kunnen diverse verschillende producten op één werkstation worden bereid. De belangrijkste
eigenschap van deze module is de glazen wand die de afzuigkap verbindt met de kooktoestellen en er zo
voor zorgt dat eventuele nare geurtjes zich niet verspreiden naar de zone waar klanten zich bevinden. Juist
in tankstations is dit van essentieel belang. Een ander element van dit concept is de saladebar, waarop zowel
salades als sandwiches kunnen worden bereid. De afzuigkap heeft effectieve MikroDrop-filters.

» Innovatief
» Module kan naar vrij ontwerp
ombouwd worden

» Functionele en universele oplossingen
» Hygiënisch bereidingsproces
» Vrije keuze configuratie van elementen
» Hygiënisch en stijlvol uitgevoerd
» Meubels en apparaten van roestvrijstaal

Ruimte voor
Grill

kooktoestellen naar
keuze

Koeltafel met bakjes voor
accessoires en werkblad

Ombouw op verzoek in elk
gewenst design
Onderbouw met
koellades
Hygiënische sokkel
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SWEET CONCEPT
Bestemd voor cafés, banketbakkerijen, eilanden in winkelcentra en alle andere plaatsen waar
zoete producten worden verkocht.
We bevelen een koele, warme of neutrale vitrine aan - afhankelijk van de behoeftes van de klant. Voordeel van de
koelvitrine is koeling d.m.v. zwaartekracht, verwarming vindt plaats via een keramische plaat.

» Multifunctionele vitrine: neutraal / verwarmd / gekoeld
» Twee niveaus voor expositie, grote oppervlakte
» Geïntegreerd stopcontact in corpus vitrine
» Extra werkblad aan zijde bediening

Koelmodule

» Skeletconstructie als onderbouw
» Hoogwaardige componenten
» Front en bovenkant geheel van glas

Warme module

Neutrale module
Concepten

» Producten gepresenteerd richting de klant
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Vrijheid in configuratie
Gemaakt op maat
Opbouw voor accessoires
Bereidingstafel
Glazen afscheiding

Neutrale kasten

Back-bar met blad voor
bereiding en expositie

Warme vitrine
Koelblad
+ opbouw
Ombouw op verzoek in elk
gewenst design
Koelvitrine
Ruimte voor
afgifte

ITALIAN CONCEPT
Universeel horecaconcept o.a. bestemd voor liefhebbers van de Italiaanse keuken.
Koele en warme vitrines voor expositie van zowel producten die rechtstreeks bestemd zijn voor de klant als
producten die eerst opgewarmd moeten worden. Werktafel met een granieten blad voor de bereiding van verse
bruschetta of pizza. Breed werkblad achterin biedt ruimte voor kooktoestellen naar wens, zoals een pizza-oven,
grill of bijv. een bakplaat voor crêpes, afhankelijk van het menu van de betreffende gelegenheid. Uit te breiden
met een afzuigkap boven de gekozen kookapparatuur. In dit concept is gekozen voor producten van de firma
Dora Metal.

» Vrije configuratie toonbank mogelijk, evenals keuze apparaten
» Hoogwaardige componenten
» Design en functionaliteit
» Multifunctioneel inzetbare apparatuur
» Ombouw mogelijk in kleur naar keuze, eventueel met logo
» Constructie vervaardigd van roestvrijstaal
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Accessories
KOELING
Naam
Plateau voor ingrediënten, gemonteerd op GN lade

Productcode
MHD-ADS

Plateau voor ingrediënten, gemonteerd op dubbele lade

MDH-ADL

Opbouw koel voor ingrediënten 1475 mm

NAD-1475

Opbouw koel voor ingrediënten 1975 mm

NAD-1975

Koeltafels - 2 lades in plaats van deurmodule

SC-D-2S

Koel-/vriestafel - extra set geleiders in cel

SC/SM-PRO

Koel-/vriestafel - extra rooster/ plateau in cel tafel

SC/SM-SHF

KOKEN
Naam

Productcode

Enkele rol Teflon™ voor hotdogapparaat

ROL-TF

Enkele rol roestvrijstaal voor hotdogapparaat

ROL-SS

Contactgrill - gladde in plaats van geribbelde plaat (1 stuk)

KON-PLG

Grillplaat - Paneel zijkant tegen spatten

GRL-OSL

Producttangetjes

I-SZC

VITRINES
Naam
Warme vitrine op onderbouw -> Prijskaarthouder (1 stuk)
Warm rek -> Prijskaarthouder (1 stuk)
Koelvitrine met aggregaat -> Prijskaarthouder (1 stuk)

Productcode
WIT-G-LC
RG-LC
WIT-A-LC

Vitrine (koel of neutraal) -> Prijskaarthouder (1 stuk)

WIT-N-LC

Vitrine (koel of neutraal) -> Prijskaarthouder (1 stuk)

WIT-A-SHF

OVENS
Naam

Productcode

Onderbouw voor oven RHDT/RHDA 107E - (+/-) “MET/ZONDER” geleiders voor GN

R-107-P(+/-)

Onderbouw voor oven RHDT/RHDA 304E - (+/-) “MET/ZONDER” geleiders voor GN

R-304-P(+/-)

Onderbouw voor oven GUA/GUP - (+/-) “MET/ZONDER” geleiders voor GN

GU-P(+/-)

Onderbouw voor oven SDA/SDE - (+/-) “MET/ZONDER” geleiders voor GN

SD-P(+/-)

Onderbouw voor oven TDP 110E - (+/-) “MET/ZONDER” geleiders voor GN

T-110-P(+/-)

Onderbouw voor oven TDP 106E - (+/-) “MET/ZONDER” geleiders voor GN

T-106-P(+/-)

Temperatuursonde voor oven SDE

S-SDC

Handmatig sproeisysteem voor oven SDA/SDE

S-DLE

Handmatig sproeisysteem voor oven RHDA/RHDT

R-DLE

ACCESSORIES
Naam
Frame voor saus (3x)

Productcode
RDS-3

Frame voor saus (8x)

RDS-8

Standaard voor hotdogs (3x)

PHD-3
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Onze merken
HASPOL
Onze missie is het creëren van functionele en ergonomische oplossingen, hoogkwalitatieve apparatuur en concepten
voor het fastfoodsegment van de horeca.

Reca cold is producent van professionele koel- en vriescellen, op
maat gemaakt op basis van de behoeftes van de klant, de beschikbare ruimte en de infrastructuur van de gelegenheid. Onder de serviceverlening valt ook de keuze van aggregaten en radiateurs alsmede de montage.

www.recacold.pl
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Een creatief ontwerpbureau dat zich bezighoudt met alle aspecten
van ontwerp en inrichting van horecagelegenheden. Wij zijn in staat
om de individuele visie van een klant in overeenstemming te brengen
met eisen van Poolse wetgeving op het gebied van veiligheid, hygiëne
en HACCP. Tijdens het ontwerpen letten we bovenal op de praktische
aspecten en is ons doel dat het latere werk in de horecagelegenheid
zo prettig mogelijk zal zijn.

WINDA CZYSTA

G9
DORA METAL

H3

DORA METAL

G15

WINDA BRUDNA

A4

G3

G31

G40

E3

D11

D12
D12.1

D14
E4
E3

E3

E3

E3

E3

E2

L15

www.parima.pl

HASPOL
Het merk Haspol bestaat al sinds 1950. Onze producten zijn van zeer
hoge kwaliteit en ergonomie. Haspol levert goede producten tegen
een scherpe prijs. We zijn gespecialiseerd in technologische meubels
en koelapparatuur. Ook zijn we producent van werkbladen en accessoires van roestvrijstaal, bestemd voor de keuken thuis en de zgn.
halfprofessionelen.

www.haspol.eu
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Markten waar we nu actief zijn

Bezoek ons op www.instanco.com
Onfeilbaar materiaal voor de horeca
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Wij zijn een onderdeel van de
Dora Metal Groep

Kom bij de besten!

INSTANCO
UL. PIĄTKOWSKA 112B/3
60-648 POZNAŃ
VERDELER
CONTACT
SALE@INSTANCO.COM
+48 500 217 233

INFO
INSTANCO.COM
FB.COM/INSTANCO

www.instanco.com

