
Kampanj Rational
NOVEMBER – DECEMBER

KROGDIREKT I SAMARBETE MED  - FINANSIELLA TJÄNSTER FÖR TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE

Kombiugn iCombi
Classic 10-1/1
Kampanjpris 64 000 kr
Leasingförslag 1 917 kr/mån*

Kombiugn iCombi  
Classic 6-1/1
Kampanjpris 45 200 kr
Leasingförslag 1 353 kr/mån*

Kombiugn iCombi  
Pro 10-1/1
Kampanjpris 81 600 kr
Leasingförslag 2 443 kr/mån*

Kombiugn iCombi
Pro 6-1/1
Kampanjpris 58 000 kr
Leasingförslag 1 737 kr/mån*

Samtliga priser är exklusive installationer, moms och frakt/emballage. 
Med reservation för felskrivningar, pris- och valutaförändringar.
 
* Leasingförslaget är baserat på 36 månaders leasingtid, restvärde 5 %.
Uppläggningsavgift och administrativ avgift tillkommer.

Vid beställning kontakta din Krogdirekt säljare på www.krogdirekt.com/
kontakt eller mejla oss på hej@krogdirekt.com så kontaktar vi dig.



Kombiugn iCombi Classic 10-1/1

Kombiugn iCombi Classic 6-1/1

Kombiugn iCombi Pro 10-1/1

Kombiugn iCombi Pro 6-1/1

INFORMATION

Samtliga priser är exklusive installationer, moms och 
frakt/emballage. Med reservation för felskrivningar, 
pris- och valutaförändringar.
 
* Leasingförslaget är baserat på 36 månaders leasingtid, 
restvärde 5 %. Uppläggningsavgift och administrativ  
avgift tillkommer.

Vid beställning kontakta din Krogdirekt säljare på www.krogdirekt.com/
kontakt eller mejla oss på hej@krogdirekt.com så kontaktar vi dig.

iCombi Classic 6-1/1 Lösningen för alla som behärskar 
sitt hantverk och behöver tillförlitlig teknik för dagliga 
utmaningar, inbyggt automatiskt rengöringssystem.

Kapacitet 30-100 portioner/dag, 6 st GNI/1-65. 
Anslutningsvärde: 10,8kW, Spänning: 3 NAC 400V 
(3x16A), B:850xD:754xH:754 mm. Vatteninlopp: R ¾’, 
vattenutlopp DN 50.
Artikel nr: 938076

iCombi Pro 6-1/1 Effektivitet i ett nytt ljus: Glöm utrymmes- 
krävande utrustning och låt iCombi Pro göra en insats i stället. 
På mindre än ca 1 m2. Kött, fisk, fågel, grönsaker, bakverk, 
Á la carte, catering, storkök, casual dining. Tack vare samspelet 
mellan intelligenta assistenter försvinner många arbetsmoment. 
Samtidigt erbjuder det självförklarande manövreringskonceptet 
optimalt stöd till användaren och minimerar fel. För fortsatt 
produktion gång på gång på gång.

Kapacitet 30-80 portioner/dag, 5 st GN1/1. Anslutnings-
värde: 10,8kW. Spänning: 3 NAC 400V, B:850xD:842xH:754 
mm. Vatteninlopp: R ¾’, vattenutlopp DN 50.
Artikel nr: 939074 

iCombi Pro 10-1/1 Effektivitet i ett nytt ljus: Glöm utrymmes-
krävande utrustning och låt iCombi Pro göra en insats istället. 
På mindre än ca: 1 m2. Kött, fisk, fågel, grönsaker, bakverk, 
Á la carte, catering, storkök, casual dining. Tack vare samspelet 
mellan intelligenta assistenter försvinner många arbetsmoment. 
Samtidigt erbjuder det självförklarande manövreringskonceptet 
optimalt stöd till användaren och minimerar fel. För fortsatt 
produktion gång på gång på gång. 

Kapacitet 80-150 portioner/dag, 8 st GN1/1. Anslutningsvärde: 
37,2 kW. Spänning: 3 NAC 400V (3x32A). B:850xD:842xH:1014 
mm. Vatteninlopp: R ¾’, vattenutlopp DN 50.
Artikel nr: 939082 

iCombi Classic 10-1/1 Lösningen för alla som behärskar 
sitt hantverk och behöver tillförlitlig teknik för dagliga 
utmaningar, inbyggt automatiskt rengöringssystem.

Kapacitet 80-150 portioner/dag, 10 st GN1/1. 
Anslutningsvärde: 18,9kW. Spänning: 3 NAC 400V 
(3x32A), B:850xD:842xH:1014 mm. Vatteninlopp: R ¾’, 
vattenutlopp DN 50.
Artikel nr: 938084 


