
KOKEN

ALL-INCLUSIVE

ALL-INCLUSIVE
PLAATSEN - 2 JAAR GARANTIE - 2 JAAR ONDERHOUD 



Inclusief garantie op materiaal- en/of constructiefouten

Inclusief onderhoud

Inclusief garantie op arbeidsloon en reiskosten

Inclusief preventief vervangen van slijtage gevoelige onderdelen

Direct beginnen met het klaarmaken van de beste gerechten!

Inclusief plaatsen

GEMAK, ZEKERHEID & FLEXIBILITEIT 

Een nieuwe combi steamer zonder zorgen?
Dat kan bij Hobart!

Geen directe investering, maar kiezen voor 24 maanden all-inclusive.  
In deze periode wordt uw Hobart volledig onderhouden.  
U weet exact waar u aan toe bent en houdt ruimte vrij voor andere investeringen.

Voordeel bij Hobart: géén financieringskosten!  

All-inclusive - Het programma

KOKEN 
COMBI STEAMERS

6 NIVEAUS MINI

MODEL
Elektrisch / Gas
Injectie / Boiler
Aantal niveaus
Maatvoering Gastronorm
VisioPAD bedieningspaneel
FastPAD uitgebreid bedieningspaneel
delta T garen
USB aansluiting
volledig automatisch reinigingssysteem
3-punt kerntemperatuurvoeler
breedte in mm
diepte in mm (gesloten / geopende deur)
hoogte in mm (verstelbaar)
geluidsniveau in dB (A)
deurafhanging
PRIJS
combi steamer
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND

MEERPRIJZEN PER MAAND
onderstel
volledig automatisch reinigingssysteem

HMJ-061-E
elektrisch

injectie
6

1/1


-
-
-
o
o

525
783 / 941

725
<70
links

7.250
20%
5.800
330
797

6.927
24

289

17
standaard

Combi steamer 6 niveau mini
• inwendig en uitwendig roestvaststaal 
• inwendige gladde wanden + afgeronde hoeken i.v.m. hygiëne
• veiligheidsdeur met dubbele warmtewerende beglazing en LED verlichting 
• spatwaterdicht intuïtief bedieningspaneel 
• uiterst efficiënte en snelle stoomproductie
• zeer snel op werktemperatuur
• cool down functie met gesloten deur
• grote, stabiele en geluidsarme ventilator voor optimale verdeling
• links afgehangen deur



Combi steamer 6 niveau

MODEL
Elektrisch / Gas
Injectie / Boiler
Aantal niveaus
Maatvoering Gastronorm
VisioPAD bedieningspaneel
FastPAD uitgebreid bedieningspaneel
delta T garen
USB aansluiting
volledig automatisch reinigingssysteem
3-punt kerntemperatuurvoeler
breedte in mm
diepte in mm (gesloten / geopende deur)
hoogte in mm (verstelbaar)
geluidsniveau in dB (A)
deurafhanging
PRIJS
combi steamer
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND

MEERPRIJZEN PER MAAND
onderstel
volledig automatisch reinigingssysteem

• inwendig en uitwendig roestvaststaal 
• inwendige gladde wanden + afgeronde hoeken i.v.m. hygiëne
• veiligheidsdeur met dubbele warmtewerende beglazing en LED verlichting 
• spatwaterdicht intuïtief bedieningspaneel 
• ergonomische in de breedte geplaatste indeling voor een beter overzicht
• 83 mm afstand tussen de geleiders
• uiterst efficiënte en snelle stoomproductie
• zeer snel op werktemperatuur
• cool down functie met gesloten deur
• grote, stabiele en geluidsarme ventilator voor optimale verdeling
• links afgehangen deur
• gasuitvoering heeft roestvaststalen branders met automatische ontsteking

KOKEN
COMBI STEAMERS

6 NIVEAUS

All-inclusive prijzen

HEJ-061-E HEB-061-E HEJ-061-G HEB-061-G HPJ-061-E HPJ-061-G
elektrisch elektrisch gas gas elektrisch gas

injectie boiler injectie boiler injectie injectie
6 6 6 6 6 6

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
    - -
- - - -  

- - - -  

- - - -  

o o o o  

o o o o  

920 920 920 920 920 920
782 / 846 782 / 846 782 / 846 782 / 846 782 / 846 782 / 846

899 899 899 899 899 899
<70 <70 <70 <70 <70 <70
links links links links links links

6.750 7.750 8.750 10.250 9.250 10.750
20% 20% 20% 20% 20% 20%
5.400 6.200 7.000 8.200 7.400 8.600
609 609 609 609 609 609

1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160
7.169 7.969 8.769 9.969 9.169 10.369

24 24 24 24 24 24
299 332 365 415 382 432

36 36 36 36 36 36
23 23 23 23 standaard standaard



Combi steamer 10 niveau

MODEL
Elektrisch / Gas
Injectie / Boiler
Aantal niveaus
Maatvoering Gastronorm
VisioPAD bedieningspaneel
FastPAD uitgebreid bedieningspaneel
delta T garen
USB aansluiting
volledig automatisch reinigingssysteem
3-punt kerntemperatuurvoeler
breedte in mm
diepte in mm (gesloten / geopende deur)
hoogte in mm (verstelbaar)
geluidsniveau in dB (A)
deurafhanging
PRIJS
combi steamer
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND

MEERPRIJZEN PER MAAND
onderstel
volledig automatisch reinigingssysteem

• inwendig en uitwendig roestvaststaal 
• inwendige gladde wanden + afgeronde hoeken i.v.m. hygiëne
• veiligheidsdeur met dubbele warmtewerende beglazing en LED verlichting 
• spatwaterdicht intuïtief bedieningspaneel 
• ergonomische in de breedte geplaatste indeling voor een beter overzicht
• 83 mm afstand tussen de geleiders
• uiterst efficiënte en snelle stoomproductie
• zeer snel op werktemperatuur
• cool down functie met gesloten deur
• grote, stabiele en geluidsarme ventilator voor optimale verdeling
• links afgehangen deur
• gasuitvoering heeft roestvaststalen branders met automatische ontsteking

KOKEN
COMBI STEAMERS

10 NIVEAUS

All-inclusive prijzen

HEJ-101-E HEB-101-E HEJ-101-G HEB-101-G HPJ-101-E HPJ-101-G
elektrisch elektrisch gas gas elektrisch gas

injectie boiler injectie boiler injectie injectie
10 10 10 10 10 6
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
    - -
- - - -  

- - - -  

- - - -  

o o o o  

o o o o  

920 920 920 920 920 920
782 / 846 782 / 846 782 / 846 782 / 846 782 / 846 782 / 846

1069 1069 1069 1069 1069 1069
<70 <70 <70 <70 <70 <70
links links links links links links

9.750 10.750 11.250 12.750 12.250 13.750
20% 20% 20% 20% 20% 20%
7.800 8.600 9.000 10.200 9.800 11.000
609 609 609 609 609 609

1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160
9.569 10.369 10.769 11.969 11.569 12.769

24 24 24 24 24 24
399 432 449 499 482 532

36 36 36 36 36 36
23 23 23 23 standaard standaard



KOKEN

ALL-INCLUSIVE

HOBART NEDERLAND BV
Pompmolenlaan 12
3447 GK WOERDEN
NEDERLAND

PRIJZEN in € exclusief BTW. Geldig 2018

T: 0348 462602
E: verkoop@hobart.nl
I : www.hobart.nl

Uw dealer:


