
Made for you.
MKN SpaceCombi®

world of cooking
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Áskoranir í daglegum 
eldhússtörfum
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Matur er miðpunktur í daglegri tilveru okkar. 
Góður matur gefur okkur aukinn kraft. 
Frábær matur skapar minningar. 
 
Eldhúsið er staðurinn þar sem tilfinningar 
verða til, færni og ástríða sameinast í því að 
veita bragðskynjanir sem munu ekki gleym-
ast.  
 
Endalausar breytingar og þróun heimsins 
ásamt þörfum viðskiptavina, kalla á stöðug-
ar áskoranir matreiðslumanna um að reiða 
fram tilkomumikla matseðla sem eru snöggir 
í afgreiðslu, ferskir og uppfullir af brögðum. 
Áskorunin er ekki aðeins sett á herðar 
menntaðra matreiðslumanna, heldur einnig 
á herðar óþjálfaðs starfsfólks og starfsfólks i 
tímabundnu starfi, í rými sem fer sífellt 
minnkandi, að framleiða margnota eldhús-
tæki hefur því aldrei verið mikilvægara.  
 
SpaceCombi® framleiddur af MKN er full-
komin lausn við þessum áskorunum. Með 
alla þá möguleika sem ofn í fullri stærð veitir, 
sem og gæði og skilvirkni, og tekur svo 
einungis brotabrot af rými. Hann er því hinn 
fullkomni félagi fyrir notendur um allan heim.

Aukinn kostnaður 
fyrir eldhúsrými

Aukinn áhugi fyrir áhorfi 
(showcooking)

Aukin krafa um 
betri orkunýtingu

Framleiðsla úr fersku 
hráefni er lífsnauðsynleg

Auðveld notkun 
mikilvæg fyrir 

ómenntað starfsfólk

Smærri eldhús 
þýðir minna rými 
fyrir undirbúning

Ýmsar aðgerðir Háar   hreinlætiskröfur
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MKN SpaceCombi®
Fyrsti atvinnumaðurinn í 
samanþjöppuðum flokki

Tilvalið fyrir alla 
og öll pláss.
Sem samþjappaður gufuofn tekur 
SpaceCombi® á áhyggjum matreiðslu-
manna og rekstaraðilum nútímans. Með 
áherslu á pláss, sveigjanleika og sjálfstæði 
státar SpaceCombi® af nýstárlegri tækni 
sem hefur verið – hönnuð fyrir þig!

SpaceCombi
team
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SpaceCombi
magic team

SpaceCombi

SpaceCombi
magic hood

Skannaðu 
og horfðu á 
myndband!

MAGIC 
HOOD 
INSIDE
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#madeforyou

66



SpaceCombi

#madeforyou

Rými 
til nýsköpunar

Kunnátta og sköpun eru tveir lykilþættir sem einkenna leiðandi matreiðslu-
menn. Studdir af skilvirkni eldhússins og rými til þess að gera það sem þeir 
gera best. 
 
Með því að velja eldunarbúnað í takt við þitt eldhús, matseðil og þarfir getur 
kunnátta þín og sköpunargáfa blómstrað. 
 
SpaceCombi® var sérstaklega hannaður til þess að taka minna eldhúspláss 
og er mjög auðveldur í notkun, ekki eingöngu sem tæki bak við tjöldin heldur 
einnig sem sýnilegt eldunartæki, á sjálfsafgreiðslusvæðin eða önnur opin 
svæði. 
 
MKN SpaceCombi®. Hámarks virkni í lágmarks rými.
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MKN SpaceCombi®
Endalausir eldunarmöguleikar.

SpaceCombi

SpaceCombi

classic

55
cm

55
cm
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Ein stærð hentar öllum.

Fullt af ávinning í aðeins 55 cm. 
SpaceCombi® býr yfir öllum þeim krafti sem 
hefðbundinn ofn hefur en er 40% minni* – 
og engin málamiðlun gerð þegar kemur að 
eiginleikum. 
 
Góður liðsfélagi inn í öll eldhús, 
SpaceCombi® tekur sex GN 1/1 bakka, 
býður upp á leiðbeinandi matreiðslu, sjálf-
virka hreinsun og ýmsa aðra kosti í einum 
litlum, aðlagandi pakka.

* Samanborið við MKN FlexiCombi®

6 x 
GN 1/1

MKN SpaceCombi® er fullbúinn 
gufusteikingarofn sem tekur sex 
GN 1/1 bakka og er aðeins 55 cm 
á breidd.

SpaceCombi® er fullbúinn 
gufusteikingarofn og er aðeins 
55 cm breiður! Fullkominn fyrir 
eldhúsið mitt þar sem pláss er 
af mjög skornum skammti. 
Ég elska það!

JULIA KOMP 
yngsti kvenn kokkur Þýskalands 
með

 
Michelin-stjörnu
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So flexibel 
wie die Trends  
am Markt 
Noch nie waren Trends so schnelllebig wie heute. Das gilt auch für die 

Gastronomie. Die Wünsche der Kunden und Gäste sind im steten Wandel, 

die Ansprüche wachsen. Starre Küchenpläne, das war gestern. Heute 

soll das Essen nicht nur schmackhaft sein, sondern auch gesund. Das 

Angebot ist vielfältig und wird appetitlich präsentiert, Speisen werden 

vor den Augen der Gäste zubereitet, das Kochen zelebriert. Genau für 

diese Anforderungen hat MKN den SpaceCombi team entwickelt. Klein, 

kompakt, leicht zu bedienen und mit vielfältigen Möglichkeiten wie etwa 

Dünsten und Braten in einem Gerät. So können Sie den Wünschen Ihrer 

Kunden und Gäste mit Gelassenheit begegnen.  

#made for you

#madeforyou

Eins sveigjanlegur 
og þróun 
markaðarins
Aldrei áður hefur þróunin verið eins hröð og hún er í dag. Þetta á einnig við um 
matvælaþjónustuna. Óskir viðskiptavina breytast stöðugt og kröfur vaxa. Nú er 
ekki nóg að maturinn sé bragðgóður, hann þarf líka að vera hollur. Framboðið 
þarf að vera fjölbreytt, framsetning girnileg, réttir fram- reiddir fyrir augum gesta 
og matreiðslu hampað sem list.  
 
MKN hefur með SpaceCombi® aðlagað sig að þessum breyttum þörfum 
markaðarins. Fullbúinn með tveimur eldunarhólfum, lítill, þéttur og þægilegur
í notkun. Inniheldur fjölda valkosta, allt frá gufu til steikingar, allt í einu tæki – 
tryggir þannig að óskir viðskiptavina geti verið uppfylltar.
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So flexibel 
wie die Trends  
am Markt 

SpaceCombi
team

#madeforyou
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Hámarks bragð 
lágmarks rými

12 x 
GN 1/1

Atvinnu gufusteikingarofn 
með 2 x 6 GN 1/1 bökkum sem 

er eingöngu 55 cm breiður

Vinnuvistfræði 
hæsta vinnuhæð er 

undir 1,50 m

Allt frá girnilegum fiski til smjörkenndra croissants og safaríkra 
kjúklinga tryggir SpaceCombi® að gestir séu ávallt hæstánægðir með 
gæði matarins sem er matreiddur samk- væmt ströngustu kröfum  
allt innan 55 cm.  
 
Með  tveimur  aðskildum  eldunarhólfum  hefur  þú  fulla  stjórn  á 
matseðlinum . Hvoru  hólfi er stjórnað  sér. Þú getur  verið að sjóða í 
öðru  en bakað  í hinu  og þannig  tryggt  hámarks  skilvirkni  á öllum 
tímum.  
 
SpaceCombi® státar af ýmsum mismunandi eiginleikum svo sem 
leiðbeinandi matreiðslu sem styður notandann í öllu ferlinu en tryggir 
um leið stöðug gæði.  
Hámarks bragð, lágmarks rými.
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SpaceCombi
team

Ofnhurð með lokuðum 
þriggja rúðu glugga 
sem auðvelt er að þrífa

LED lýsing til að tryggja 
ákjósanlega lýsingu inn í allt 

eldunarrýmið

2x
aðskilin 
eldunarhólf 
2 mismunandi 
eldunaraðferðir 
í gangi á sama 
tíma

12 x 
GN 1/1

55
cm
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Markaðu þér 
stöðu með útibúi 
(out of home market)

Gestir 
útibúa

Sala í útibúum 
fer vaxandi

55.7

56 5.48

milljarðar

% €

€

milljarðar

um 290

56% af veltu í 
hraðþjónustu einni saman

(Hraðþjónusta  er hluti  veitinga -
þjónustu  sem  býður  upp  á 
skyndibita yfir borðið)

Meðalreikningur í hverri 
heimsókn viðskiptavina 
útibúa

Heimild: Deutscher Fachverlag, Árbók 2018/2019. Útibúamarkaður í Þýskalandi, 
Ítalíu, Spáni, Stóra-Bretlandi og Frakklandi1414



Útibúamarkaðurinn (matur seldur utan hefð-
bundins eldhúss) er í mikilli uppsveiflu og 

sömu sögu er að segja um fjölda sölustaða. 
Staðir eru að opna þar sem fagleg mat-

reiðslutækni er einfaldlega ekki í boði. Til að 
bregðast við þessu hefur MKN þróað tækni 

sem tryggir að þú ert fullkomlega tilbúinn fyrir 
nýjar áskoranir.
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#madeforyou

Frelsi, fyrir matreiðslu-
menn og gesti

Án loftræstingar, getur þú skapað framúrskarandi 
matarupplifun hvar sem er*

Í dag eru hraði og gæði efst á óskalista viðskiptavina þegar kemur að mat. Hvort sem það 
er hjá nýjasta götusalanum, í matvöruversluninni eða á bensínstöðinni, þá er bragðgott snarl 
ávallt vel þegið. 
 
Fyrir þannig litla þjónustustaði er SpaceCombi® nauðsynlegur. Samanþjappaður, öflugur og 
hefur meiri að segja innbyggða loftræstingu, sem þýðir að það er engin málamiðlun þegar 
kemur að gæðum, sama hvað þú ert að bera fram!

* Með hliðsjón af staðbundnum reglugerðum um loftgæði
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#madeforyou

SpaceCombi
magic teamSpaceCombi

magic hood

MAGIC 
HOOD 
INSIDE

HoodIn 
INSIDE
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Safe, efficient, 
unlimited cooking
Matreiðsla án takmarkana. 
SpaceCombi® Magic Team veitir 
spennandi nýja möguleika fyrir 
matreiðslumenn. Þessi fullvirki 
gufuofn er ekki bara samanrekinn 
heldur er hann alveg sjálfbjarga, 
sökum samþætts MagicHood 
loftræstikerfis. 
 

Þökk sé MagicHood geta marg-
víslegar kröfur viðskiptavina og 
gesta verið uppfylltar hvar sem er 
án þess að skerða gæði, fjöl-
breytni eða ferskleika. Eina sem 
þú þarft að gera er að setja 
tækið upp, tengjast og elda.

* Með hliðsjón af staðbundnum reglugerðum um loftgæði

MagicHood er með fjögurra þrepa síutækni sem dregur úr bláum 
reyk, fitu og lykt á áhrifaríkan hátt. Þetta tryggir ferskt loft og 
notalegt andrúmsloft.

Fitusía 
(gróf sía)

Síumotta 
(gróf síun)

Dúk sía 
(fín síun)

Síun á reyk 
og lykt

Loftræsting með snefil af töfrum

12 x 
GN 1/1

Óþægileg lykt, 
blár reykur og gufur 
eru gerðar hlutlausar 

og gufan er þétt

Fullbúinn gufusteiking-   
arofn með 2 x 6 GN 1/1
bökkum sem er aðeins  55 

cm á breidd
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Einföld meðhöndlun: 
fjarlægðu bara síuna og 

hreinsaðu hana í 
uppþvottavélinni

Með samþættri 
útblásturshettu er 

matarsala ekki lengur 
bundin við staði með 

loftræstikerfi*

SpaceCombi
magic team

MAGIC 
HOOD 
INSIDE

55
cm
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55
cm

HoodIn 
INSIDE

SpaceCombi
magic hood

Ótakmarkaðir 
möguleikar 
í aðeins 55 cm.
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6 x 
GN 1/1

Loftræsting er innbyggð 
í tækinu (ekki þörf á ytri 

loftræstingu*)

Óþægileg lykt, blár reykur og 
gufur eru gerðar hlutlausar og 

gufan er þétt

Fullbúinn gufusteikingarofn 
með 6 x GN 1/1 bökkum sem 

er aðeins 55 cm á breidd

Að borða er upplifun fyrir öll skilningarvitin. Með það 
í huga þurfa ný matarhugtök að gefa heildarupplifun 
matar aukinn gaum. Þegar eldhús og gestir færast 
nær hvor öðru er nauðsynlegt að framreiða mat á 
aðlagandi máta sérstaklega þegar verið er að matreiða 
til sýnis. 
 
SpaceCombi® MagicHood gerir sýningarmatreiðslu 
auðveldari en nokkru sinni fyrr. Þessi nýsköpun í tækni 

tryggir starfsfólki og gestum notalegt andrúmsloft, 
óháð því hvort þú ert að baka eða grilla. 
 
Með því að nota fjölþrepa síur er blár reykur, fita og 
óþægileg lykt fjarlægð auk gufu og mengunar. Þetta 
tryggir að viðskiptavinir fá ávallt gott andrúmslofts án 
loftræstikerfis á staðnum.*

* Með hliðsjón af staðbundnum reglugerðum um loftgæði
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Stöðug gæði 
matvæla tryggð!

Með því að nota MagicPilot® rekstrarhug-
myndina tryggir SpaceCombi® að gestir 
þínir fá hágæða mat, hvern réttinn á fætur 
öðrum. 
 
MagicPilot® er einfalt í notkun, leiðbeiningar
skref fyrir skref og stuðningsaðgerðir sem 
tryggja að SpaceCombi® sé hinn fullkomni 
félagi í daglegri eldhúsrútínu.

Rekstrarhugmynd okkar – er eins auðveld og 
leiðandi og snjallsíminn þinn.

MagicPilot
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Guided Cooking
Leiðbeinir notandanum við eldunarferlið
Með óteljandi gagnlegum aðgerðum færir MKN leiðbeiningarprógrammið mikla 
tæknilega greind inn í eldhúsið, sem þýðir að jafnvel óreyndasti notandi getur náð 
meistaragæðum á auðveldan hátt.

autoChef
Þekking á matreiðslu innifalin 
þökk sé sjálfvirkum eldunarferlum; 
Áreiðanleg og einfalt að endurskapa 
gæði matvæla

BarcodeScan
Skannaðu strikamerki og 
byrjaðu að elda

ChefsHelp
Upplýsingaskref sem leiðbeina 
og hjálpa notandanum – einnig 
mögulegt að setja inn myndir

Favourites
Þú getur haft þína uppáhalds 
eldunarferla á upphafsskjánum, til 
að ná fram sömu gæðum aftur

QualityControl
Sjálfvirk magngreining, 
sjálfkrafa gæðastöðuleiki, engin 
kjarnhitaprófun / mælir

VideoAssist
Rekstrarráð á myndbandsformi – 
hjálpar 365 daga á ári

23



Stressið burt –
með sjálfvirkri hreinsun 
frá WaveClean®

Life Time Protection System

WaveClean® (Aukaútbúnaður) er sjálfvirkt kerfi sem gerir eldun-
arrýmið skilvirkt, hreint og öruggt. 
Með því að nota aðeins eitt hreinsunarhylki með tvöfaldri virkni, 
það er bæði sápa og gljái, verða jafnvel minnstu horn hreinsuð 
og vatnsnotkun aðeins um 19 lítrar.

Stressið burt – með sjálfvirkri hreinsun
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Þú einfaldlega setur 
hreinsunarhylkið inn 
og það er tilbúið til 

notkunar!

Heildarhreinsun að innan án þess 
að þurfa að þrífa aftur handvirkt á 
milli glerja, þökk sé lokaðri þriggja 

glerja lausninni

Notendur þurfa ekki lengur að hafa áhyggjur af 
þeim tíma og orku sem handþrif krefjast. Með 
WaveClean® gæti kostnaður þinn lækkað um 40% 
*. Með einni umferð verður SpaceCombi®  glitrandi 
hreinn á nokkrum sekúndum og gefur þér meiri 
tíma til að einbeita þér að því sem skiptir máli: 
töfra fram dýrindis mat fyrir þína gesti.

* miðað við handþrif
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Einföld uppsetning og 
þjónusta

EINFÖLD HREINSUN 
Engar eyður

VATN / FRÁRENNSLI 
Bara ein miðlæg tenging

ÚTBLÁSTUR INNANBORÐS 
Engin útblástursrör*

* ekki með SpaceCombi® Team

Allri tækni SpaceCombi® hefur verið komið fyrir í 
skúffu, sem gerir alla uppsetningu og viðhald auð-
veldara en nokkru sinni fyrr. Auðvelt er að opna og 
loka skúffunni að framanverðu og því aldrei þörf á 
fleiri en einum viðhaldsmanni.

Tengingar – nýjar boðleiðir*

Þeir sem eru með nettengingu geta nýtt 
sér skýjalausn MKN Connect Kitchen®. 
Ofnana má tengja við  þessa tæknigreind 
til þess að hanna nýjar boðleiðir í eldhú-
sinu.

* Not available in every country
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* samanborið við MKN sambyggðar lausnir

STRAUMLÍNULAGAÐRI* 
OG HEILDSTÆÐARI

55
cm

Séð aftan á tvo 
SpaceCombi® með 
stöflunarbúnaði

Einföld uppsetning 
og slétt yfirborð 
SpaceCombi® 
Magic Team

MKN 
Connected 
Kitchen®

Hámarks gagnaöryggi í gegnum 
áreiðanlegan samstarfsaðila okkar, 
sem er Telekom

Sjálfbær heildarlausn 
fyrir allt eldhúsið

Hægt að stýra eldunarferlum 
miðlægt sem og tímasetja

Fylgjast með og hafa umsjón með 
notkun og HACCP gögnum

SSL dulkóðuð – MKN tæki eru ekki 
aðgengileg í gegnum Internetið

•	Óaðfinnanlegt	aðgengi 

•	Auðvelt	aðgengi	að	framan 

•	Aðeins	þörf	fyrir	einn	stjórnanda 

•	Allt	rafmagn	geymt	í	einni	skúffu
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Tæknileg gögn

SpaceCombi® SpaceCombi® Classic

L x W x H (mm) 550 x 787 x 784 550 x 787 x 784

Tengt álag (kW) 7.8 7.8

Spenna (V) 380 - 415;  3 NPE AC 380 - 415;  3 NPE AC

Gastróbakkar (65 mm djúpir) 6 x GN 1/1 6 x GN 1/1

WaveClean® Aukaútbúnaður Aukaútbúnaður

MagicHood meðfylgjandi Aukaútbúnaður Nei

HoodIn® Aukaútbúnaður Aukaútbúnaður

Internet Aukaútbúnaður Nei

SpaceCombi® Magic Team SpaceCombi® Team

L x W x H (mm) 550 x 880 x 1908 550 x 836 x 1770

Tengt álag (kW) 2 x 7.8  (15.6*) 2 x 7.8  (15.6*)

Spenna (V) 380 - 415;  3 NPE AC 380 - 415;  3 NPE AC

Gastróbakkar (65 mm djúpir) 12 x GN 1/1 12 x GN 1/1

WaveClean® Já Já

MagicHood meðfylgjandi Já Nei

HoodIn® Já Aukaútbúnaður

Internet Já Já

* Heildar hitaútstreymi miðað við 400 V

www.mkn.com

MKN Maschinenfabrik 
Kurt Neubauer GmbH & Co. KG 
Halberstaedter Strasse 2a 
38300 Wolfenbuettel / Germany 
Phone +49 (0) 5331 89-0 
Fax +49 (0) 5331 89-280 
export@mkn.de

Sala og þjónusta MKN tækja á Íslandi 
Veitingavorur.is / Íslensk Markaðsmiðlun ehf 
Pósthússtræti 13 
101 Reykjavík / Ísland 
Sími 853-6020 
e-mail thorbjorn@ismark.is 
www.veitingavorur.com

S
at

us
: 2

2-
04

-2
02

1 
 

Ö
ll 

vö
ru

m
er

ki
n 

m
eð

 s
kr

áð
 v

ör
um

er
kj

at
ák

n 
®
 e

ru
 v

er
nd

uð
 u

m
 a

llt
 Þ

ýs
ka

la
nd

 o
g 

m
es

t a
lla

 E
vr

óp
u.

 V
in

sa
m

le
ga

st
 h

af
ðu

 s
am

ba
nd

 v
ið

 o
kk

ur
 ti

l a
ð 

fá
 fr

ek
ar

i u
pp

lý
si

ng
ar

.




