
 

 

BERNHARD MOE  AS 
  Utstyrsleverandør til det profesjonelle kjøkken 

FOR KVALITET OG SERVICE 

Dette løser vi for deg 
 Planlegging - Prosjektering - Montering - Service. 
 
 Komplette kjøkken. Vaskeri. Kjøling. Alt av utstyr, innredning i rustfritt stål.  
  
 For restaurantkjøkken, kantiner og til en rekke andre foretak.     
  
 For nye anlegg og ved fornying av eksisterende.  

Total leverandør 
 Vi tilbyr det du trenger av utstyr og innredning ! 
 
 Vi tilbyr service for vedlikehold av ditt utstyr innen storkjøkken, vaskeri,  

skyllerom og kjøleutstyr !  
 
 Vi dekker Midt-Norge og sørlige del av Nordland !  
 Hele Norge gjennom samarbeidspartnere ! 

Besøk oss gjerne på Ranheim ! 
 
Utstilling og demonstrasjon. 
Lager, verksted og delelager. 

Bernhard Moe AS    
Vikelvfaret 2 - 7054 Ranheim 
Telefon 73 95 77 10 
www.bemo.no post@bemo.no 



 

Salg - egen import 
 

Vårt firma er totalleverandør innenfor stor-
kjøkken. Vi har egen import og er knyttet til 
en rekke av verdens ledende produsenter. 
Gjennom i-group samarbeider vi om kjøp og 
import av europeiske kvalitetsprodukter. Vi 
er også forhandler for en rekke andre impor-
tører i bransjen. Gjennom i-group dekker vi 
hele Norge. 

Storkjøkkenbryggen var 
lenge ett begrep i bransjen 

Lokalisert på Ranheim 

Bernhard Moe AS 
  

Utstyrsleverandør til det profesjonelle kjøkken.  
 
Salg og service i hele Midt-Norge og sørlige del av Nordland.  
Vi er plassert i Trondheim. Dekker resten av Norge gjennom 
samarbeid med forhandlere.  
Vi er en solid, pålitelig og moderne aktør.  

Vår direkteimport gir kundene produkter 
av høy kvalitet til gode priser ! 

Lange tradisjoner ! Etablert i 1920. Leverandør av utstyr 
til hotell, restaurant og storkjøkken siden 1950. 

Service og delelager 
 

Bernhard Moe AS fokuserer på service og    
tilgjengelighet og har derfor eget service-  
apparat, med biler, verksted og ett stort   
reservedelslager. Vi har godt kvalifiserte  
teknikere med mange års erfaring. De har 
faglig kunnskap og spesialkompetanse på 
flere områder. Se siste side.  

Start Bank 
 

Bygg- og anleggsnæringens leverandør-
register. Vi er registrert og er en pålitelig 
leverandør til en rekke entrepenører.    

Våre biler er godt utstyrt med deler, slik at 
vi i de fleste tilfeller slipper gjenbesøk ! 
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Vår populære veggkalender 
bestiller du hos Grete 

grete@bemo.no  



 

Renas 
 

Renas er Norges ledende EE-returordning. Vi er medlem og oppfyller  
kravene til avfallshåndtering av elektriske og elektroniske produkter.  

Gjennom lang erfaring og gode rutiner arbeider de ansatte i vårt  firma 
for å ta ansvar for miljø og sikkerhet ! 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 

Vi er registrert som elvirksomhet og har godkjennelse fra DSB til å   
reparere elektrisk utstyr.  

Kvalitetssikring 
Vårt kvalitetssikringssystem skal minst tilfredsstille kravene i en NS-EN ISO 9001.  
Myndighetenes krav til internkontroll- helse, miljø og sikkerhet - inngår som en del av kvalitetssystemet.  
Gjennom effektive prosedyrer skal vi sikre at: 
 Det vi tilbyr stemmer med kundens behov. 
 Vi har tilstrekkelig kapasitet til å levere riktig kvalitet og omfang i rett tid. 
 Våre underleverandører er i stand til å leve opp til vår standard med hensyn til kvalitet, og at dette følges opp. 
 Våre ansatte og deres faglige standard og arbeidsmetodikk til enhver tid sikrer riktig kvalitet. 
 Alle tjenester er eksakt spesifisert. 
 Dokumenter behandles og arkiveres forsvarlig, både for å sikre konfidensialitet og forenkle gjenfinning. 
 Nødvendige kontroller av prosess og produkt utføres. 
 Avvik blir systematisk registrert, rapportert og behandlet forsvarlig, slik at riktige tiltak blir iverksatt (både korte 

og langsiktige). 
 

Miljøstatus 
 Den internasjonale standarden ISO 14001 ligger til grunn for vårt miljøarbeid. 
 Vi har returavtale på alle produkter med elektronikk som sikrer riktig avfallshåndtering av kasserte produkter 

(Renas AS). 
 Vi har innført sorterings- og separate leveringsrutiner for avfall som papir (og papp), matavfall, plast, glass og 

metall, elektronisk avfall og farlig avfall (fast og flytende). 
 Vi har fokus på produktenes energiforbruk og muligheten til gjenvinning. Dette gjelder også våre produsenter. 
 Vi har i alle år hatt fokus på gjenvinning. På vårt varelager tar vi vare på alle deler fra kasserte maskiner som 

kan brukes igjen. 
 Maskiner som kan repareres blir satt i stand takket være vårt store varelager. Vi kan sette sammen deler fra 

”gamle” maskiner slik at de kan fungere som ”nye”. Gjenbruk ! 
 Våre serviceteknikere tilbakelegger mange mil på veien i løpet av året. Alle biler er av nyere modeller som er 

blant det bedre med tanke på forbruk og miljøutslipp. 
 Bernhard Moe AS har fokus på et godt arbeidsmiljø. De fleste ansatte har mange års ansettelse. Vi har  
 opparbeidet oss rutine og erfaring som kommer kunden til nytte. 
 Vi tilbyr E-faktura som gir mindre miljøpåvirkning enn tradisjonell papir løsning.  

Isovator 
 

Vi er sertifisert etter F-gass forordningen som har som formål og 
redusere utslipp av klimagasser. Sertifiseringen stiller krav til  
lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier.    

Franzefoss Gjenvinning  
 

Vi benytter Franzefoss Gjenvinning. Ved salg av nye produkter tilbyr vi 
våre kunder leveranse av gammelt utstyr til gjenvinning.  

E-faktura 
 

Gjennom Pagero tilbyr vi E-faktura for økt effektivitet og kontroll, samt 
bedre sikkerhet og mindre miljøpåvirkning.  
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Grønt Punkt  
 

Medlem av Grønt Punkt for returordning og gjenvinning av emballasje. 



 

 
   Adresse  Vikelvfaret 2 - 7054 Ranheim 
 
   Telefon    73 95 77 10   bemo@bemo.no  
 
   Telefaks  73 95 77 29   www.bemo.no 

Besøk oss på Ranheim ! 
 
 

Utstilling, demonstrasjon, lager, verksted og delelager 

Like ved E6, rett nord for Trondheim. 
Inngang gjennom Rema eller på baksiden. 
Egen parkering.  

   Vi har flere tusen kunder ! 

Storkjøkken 
Bysse 
Kiosk 
Grendelag 
Fiskeoppdrett 
Skole 
Arena 
Tapasbar 
Isbar 
Sykehjem 
Slakteri  

Restaurant 
Laboratorier 
Gatekjøkken 
Menighetshus 
Barnehage 
Butikk 
Forening 
Shushibar 
Fastfood 
Bar 
Pizzeria 

Spisested 
Kafe 
Samfunnshus 
Idrettslag 
Sykehus 
Konditori 
Bakeri 
Cateringkjøkken 
Campingplass 
Kantine 
Apotek  

Kaffebar 
Hotell 
Institusjon 
Turisthytte 
Aldershjem 
Kjøpesenter 
Bensinstasjon 
Ferskvareavdeling 
Næringsmiddelproduksjon 
Gårdsmatproduksjon 
Kirke / Menighetshus  

Vi leverer maskiner, utstyr og innredning til alle steder hvor det tilberedes mat og drikke ! 
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Enten det dreier seg om en liten kantine 
eller et stort produksjonskjøkken,  

så er dette noe vi kan !  
 

Vi viser deg gjerne hva vi kan bidra med !  
 
 

Vi kan komme inn tidlig i prosjekter,  
gjøre en total løsning fra tegning til levering ! 

 
Vi møter kundens individuelle behov og krav spesifikasjoner,  

og fokuserer på fleksibilitet og tilpasninger.    
 

Vi bistår arkitekter og entrepenører,  
kommer med vår kompetanse på feltet, og supplerer med utstyr.  

Vi tegner alt i Autocad 
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Vi tilpasser farger på fronter, sokler og brettbaner etc.  
 

Alt etter kundens ønsker ! 
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Vi er ikke låst til en fabrikk ! 
  

Hos oss får kunden valgfrihet ! 
 

Alternative produkter fra flere produsenter ! 
 

Flere fabrikker er ledende på sitt felt i verden ! 

Storkjøkken 
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Vi er Horeka forhandler og kan tilby 
ett komplett utvalg av småutstyr ! 

 
Porselen, glass, bestikk, utstyr for servering, for bar,   

kjøkkenutstyr, kokkekniver, pizzautstyr etc.  
Lager og transport. Apotek og laboratorium.  

 
Meget stort utvalg - mange kjente, gode merkevarer ! 
Hovedlager på Østlandet, og varene sendes samme 

dag som vi bestiller, direkte til våre kunder. Vi har 
også ett godt utvalg av varene på vår utstilling og  

lager i Trondheim. 
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Meget stort utvalg !  
 

Egen katalog ! 



 

Vi er Rico forhandler og kan tilby ett stort  
utvalg av rimelig teknisk utstyr !  

 
Veldig godt utvalg av mange kjente merkevarer ! 

Rico deler lager med Horeka på Østlandet. 
Bestselgerne har vi også på vår utstilling og 

lager i Trondheim.  
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Prince Castle 



 

Oppvaskmaskiner 

Vi leverer løsninger for alle behov, fra små til store kunder ! 
 

-fra små kantiner og spiserom til store produksjonskjøkken og til industri. 
-fra barnehager, skoler og grendehus til store hoteller.   

 

Maskinene tilfredsstiller alle krav til hygiene, effektivitet, økonomi  
og brukervennlighet. Miljøvennlige løsninger med varmegjenvinning leveres også.   

 

Fra Europas største produsent Kromo og flere andre leverandører !  
Små og mellomstore maskiner lagerføres hos oss.  

Side 12 



 

Tilbehør til oppvasken ! 
 

Benker for ”hette-” og ”under benk” maskiner, samt større innleveringsstasjoner.  
Oppvaskkurver, såpe- og tørremiddel, temperaturmålere, spillbakker.   

Forspyledusjer, berøringsfrie armaturer og slangetromler. 
Ryddevogner, trillebord, vogner for oppvaskkurver og avfallsbeholdere.  

 

Vi lagerfører det meste ! 
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Kaffemaskiner 
 

Vi leverer løsninger for alle behov, fra små til store kunder ! 
-fra tradisjonelle traktere til espressomaskiner og friskbryggerautomater ! 

 

Vi forhandler Bravilor Bonamat og vi importerer selv LaCimbali. 

Dette er bransjens 2 ledende fabrikker ! Dette gir kvalitet og driftssikkerhet !  

Smaken av kvalitet over hele verden 

Ingredienser og rekvisita 
 

Vi lagerfører espressobønner, mørk brent kaffe for friskbryggere, 
sjokolade- og melkepulver. Rengjøringsmidler og avkalkingsmidler. 

Kaffefilter i en rekke størrelser. Stort utvalg i termoser, kanner og kolber.   
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Ovner - kombidampere og convection  
 

Vi leverer løsninger for alle behov ! 
 

For mindre kjøkken til store produksjonskjøkken og til industri. 
For små kantiner og grendehus til store hoteller.   

 

Storkjøkken, konditori og bakeri. 

Lainox har i over 25 år vært Europas ledende produsent av kvalitetsovner ! 
Fokus på design, utforming og spesifikasjoner som skal tilfredsstille 

alle de krav som profesjonelle kokker krever av en moderne ovn.  
Lainox har ett stort og variert utvalg av produkter. Også konditori og bakeriovner, 

hurtignedkjølingssystemer, regenerering og bankettsystemer, samt multigrill.  

Giorik ble grunnlagt allerede i 1963.   
Deres ovner er utviklet med tanke på kvalitet og funksjonalitet.  

3 serier med ett stort antall modeller og størrelser. Også regenerering.  
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Koke- og stekeutstyr   
 

Vi leverer løsninger for ett hvert behov, da vi har en stor rekke 
av leverandører vi henter varer fra.  

 

Stekelinjer i flere alternative størrelser. Utførelse er  
elektrisk eller gass, samt induksjon koketopper. 

 

Koketopper, komfyrer, frityrer, griller, flatgriller osv. 
Salamandere, pastakokere, kokegryter og store gulv stekepanner. 

Kjøkken av Fransk kvalitet !  
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Kokegryter, stekepanner med tipp  
og kokebord.  

 

Dette er 2 nordiske leverandører 
som står for høy kvalitet ! 

 

Svenske Vara Metallindustri 
og Danske Jøni Foodline. 
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Pizza ovner og utstyr 
 

Vi leverer løsninger for alle behov, fra små restauranter til store pizzeria ! 
 

For italiensk pizza eller amerikansk pizza ! 
 

Kvalitetsovner fra flere leverandører ! En rekke størrelser, også tunellovner ! 
 

Vi leverer driftssikre ovner for gass eller elektrisk utførelse, også vedfyrt ! 

Vi leverer alt av tilbehør ! 
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Miksere, røre- og eltemaskiner 
 

Fra våre kvalitetsleverandører dekker vi ethvert behov ! 
 

Danske Bear er virkelig det ypperste av maskiner - sterk som en bjørn ! 
 

Fra Fima leverer vi planetariske miksere og deigeltere ! 
 

Alle størrelser - fra 5 liter til 200 liter  
 

Tilbehør som kjøttkvern, grønnsakkutter og løftevogner 
 

Vi lagerfører de mest solgte modellene ! 
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Storkjøkkenmaskiner  
 

Vi har i en årrekke importert utstyr fra Robot Coupe ! 
 

Verdens ledende produsent av kjøkkenmaskiner ! 
 

Dette er maskiner av ypperste kvalitet ! 
 

Foodprocessorer, grønnsakkuttere, kuttere, vertikal kuttere gulvmodeller, 
blixere, stavmiksere, juicere, brødkuttere og automatiske passeringsapparater. 

 

En rekke størrelser - for storkjøkken og småskala industri ! 
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Storkjøkkenmaskiner  
 

Skjæremaskiner, kjøttkverner, båndsager, brødskjæremaskiner, potetskrellere, 
 

pastamaskiner, sentrifuger og grønnsakvaskere, mikrobølgeovner.  

Vakuumering, emballering, sous vide kokere 
 

Løsninger for restauranter, ferskvare og industri ! 
 

Vi leverer også vakuumposer, kokeposer, krympeposer og krympe-kokeposer.   
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Innredning i rustfritt stål   
 

Vi leverer løsninger fra en rekke produsenter ! 

Avtrekkshetter 
 
Nøytrale eller med motor, hastighets-
kontroll og lys. Med tilluft eller uten. 
 

Mange modeller og størrelser. 

Armaturer 
 
Forspyledusjer, berøringsfritt, kjøkken- 
og søylebatterier, slangetromler.  
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Kylling, kebab og varmedisplay 
 

Stort utvalg av kyllingovner og varmerier for ferskvareavdelinger i butikker ! 
 

Gyros / kebab grill og elektrisk kniv. Pølsegriller. Knivsterilisering. 

Dispensere  
 

For tallerkener, med og uten varme.  
 

For brett og for oppvaskkurver. 
 

Frittstående på hjul, samt for innbygging. 
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Hotell utstyr 
 

Vi leverer alt av utstyr for hoteller 
og restauranter ! 

Varmeholding 
 

Institusjonsvogner, bankettskap,  
varmeplater, vannbad, varmelamper,  
tallerkenvogner og varme buffeter. 
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Appelsin-
maskiner 

Saftkjølere og 
slushmaskiner 

Vannkjølere 
 

Flere størrelser og kapasiteter, også med isbiter !  
 

Mulighet for rensing og kullsyre ! 
 

Gulv- og benkemodeller, samt under benk modeller.  

Glassfyllere 
 
Modeller med og uten spillbrett, også 
med trykknapp, samt tappetårn.  

Sjokoladevarmere 
og fontener 
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Kjølte serveringsdisker  
 

Vi leverer løsninger for alle behov, fra små kantiner til store kafeteriaer ! 
 

Også for bakeri og konditori. 

Kjøledisker fra en rekke andre 
fabrikker, også benkemodeller. 

 

Iskrem, konditoriskap, 
vinskap og brusskap. 

 

Også for iskrem. 

Rustfrie Bergh leverer disker for kantine, kafeteria, bakeri og konditori.  
Rett eller buet design. Særdeles gode kjølesystemer. Nemco-sertifiserte disker.  

 

Vi har levert disker fra Rustfrie Bergh i en årrekke !  
 

Mange kantiner og kafeteriaer leverer store mengder med mat til sine gjester 
ved hjelp av en pålitelig disk fra Rustfrie Bergh ! 

Side 27 



 

Kjølte buffeter og salatdisker 
 

Løsninger for alle behov, fra små kantiner til store kafeteriaer, 
ferskvareavdelinger og matvarebutikker ! 

 

Flere kjølesystemer, statisk eller forsert kjølesystem. 
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Innredning 
 

Komplette løsninger for bar, bakeri og konditori, iskrem, samt ferskvare.  
 

Meget stort utvalg ! 
 

Fra tradisjonell design til ”state of the art” design ! 
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Vaskeri 
 

Vaskerimaskiner, tørketrommler, strykemaskiner og tørkeskap.  
 

Godt utvalg ! Fra små til store modeller  -  fra 5 til 120 kg ! 
 

Løsninger for vasking av moderne nye tekstiler,  
moppevasking, tørking og stryking.  
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Kjøleutstyr og hurtignedkjøling 
 

Kjøleskap og fryseskap. Modeller for grønnsaker, fisk, iskrem og konditori.  
 

Hurtignedkjøling og shock frysere.  
 

Kjølebenker, pizzabenker, grill kjølebenker og kjølerenner.  

Isbit maskiner 
 

Isterning og iskuber, granulis og flakis ! 
Fra små til store produksjonsenheter. 

Binger. 

Iskrem 
 

Iskrem, sorbet, soft ice, krem 
og pasteurisering.   
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Kjøle- og fryserom 
 
Løsninger for ett hvert behov ! 
 
Vi leverer komplette, ferdige rom,  
”Step In Room” fra Porkka. 
 

Alternativt bygger vi også Huurre rom 
etter skreddersøm og vi setter inn tekniske  
komponenter med meget god kapasitet og 
kvalitet. 

Sushi og tapas kjølemontere 
 

Stort utvalg, flere størrelser og farger !  

Innredning for lager 
 
Vi skreddersyr løsninger ! 
 

Flere alternative systemer og utførelser. 
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Vaffeljern 
 

For kantine, storkjøkken og andre serveringssteder.   
Fredrik’s har produsert vaffeljern her i Trondheim siden 1990. 

Det er solgt over 2000 jern.  
Platene er i støpejern. Enkle og doble jern.   

 

Meget robuste og driftssikre jern, tåler tøff bruk, år etter år ! 
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Enkle og doble jern ! 
 

Vi gir hele 5 års garanti ! 

Crepe pannekaker og franske vafler 
 

Meget stort utvalg, enkle og doble crepe steketakker. 
Vaffeljern med alt av ”vaffel-mønster”, også for iskremkjeks. 

Stekestasjoner, samt linje med avtrekk.  



 

LT Tellier 
 
Fransk fabrikk med ett stort og 
rikholdig utvalg av utstyr for det 
Franske kulinariske kjøkken ! 
 

Passeringsapparater, mange for-
skjellige apparater for kutting, alt 
av utstyr for dekorering av mat og 
isskulpturer, mandoliner, utstikk-
former, elektriske boksåpnere, 
suppevarmere og masse annet.  

Temperaturkontroll 
 
Profesjonelle digitale temperaturmålere 
for storkjøkken, matvarebransjen og 
industri. 
 

Innstikkfølere, trådfølere og infrarøde 
berøringsfrie følere.  

Rustfritt utstyr 
 
Rustfrie spann, bøtter og 
beholdere, boller, rull- og 
syltepresser og en mengde 
annet. 
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GN kantiner, ovnspanner, brett og rister 
 

På vår utstilling og lager - egen import fra Inox Macel - godt utvalg, gode priser ! 
 

Rustfritt, emaljert, sort eller blank polycarbonat. 
 

Alternativt leveres også produkter fra Idesta og Cambro. 
 

Også bakebrett i forskjellige utførelser, samt kantiner for iskrem.  

Kokkekniver og tilbehør 
 
På vår utstilling kan du kjøpe kniver fra Sanelli og Mac ! 
Vi leverer også kniver fra Victorinox, Swan, Arcos, Dick, 
Giesser, Yaxell og andre fabrikater.  
 
Også profesjonelle slipesteiner og slipemaskiner. 
Skjærebrett med fargekoder eller laget etter mål.  
 

Vi har alltid gode priser på Mac,  
de beste Japanske kvalitetsknivene ! 

 

Sanelli kniver foretrekkes av kokker, kjøttskjærere og 
fiskeindustrien. Meget godt grep ! 

Side 35 



 

 

 

Service og vedlikehold 
 

Skulle du ha behov for service, har vi eget service- 
apparat som står i beredskap. Det er ofte når det 
stopper opp at det viser seg hvilken leverandør du 
har valgt. Vi tar ansvar og vil svært gjerne være din 
viktigste samarbeidspartner.  

 
Vi setter fokus på best mulig service for våre kunder !  

Slik legges ett godt grunnlag for at vi får komme tilbake til dere.  
 

Serviceteamet har mange års erfaring, og har som målsetting å løse problemer 
raskest mulig ! Bilene er utstyrt med deler, slik at vi i de fleste tilfeller slipper gjenbesøk ! 

 
Vi fokuserer på kvalitet, service, tilgjengelighet og responstid ! 

Vi er kvalifiserte og har faglig kunnskap 
og kompetanse innen fagfelt som: 
 
- Storkjøkken utstyr og maskiner 
 

- Kjøle- og fryseutstyr 
 

- Kaffemaskiner 
 

- Oppvaskmaskiner 
 

- Vaskerimaskiner 
 

- Skylleromsutstyr 

Montering, igangkjøring og vedlikehold 
av teknisk utstyr og innredning. 
 
Service hos kunde eller i eget verksted.  
 
Vi organiserer gjerne transport til / fra vårt 
verksted. 
 
Ved oppdrag ute i distriktene, kan vi  
samordne besøk hos flere kunder, for  
fordeling av reisekostnadene. 

   Kontaktinformasjon service avdelingen:     
 
   Ukedager kl. 08 - 16  telefon 73 95 77 17 
   Helgevakt kl. 08 - 22 telefon 970 21 269 
      
   E-post: service@bemo.no (service bestilles pr. telefon) 

 
   Våre teknikere hjelper deg over telefonen dersom problemet 
   kan løses, eller vi feilsøker sammen med deg, slik at vi kan komme 
   best mulig forberedt dersom vi skal rykke ut på service besøk.   

 
   Vi har eget verksted, og dit tar vi med de maskinene som 
   vi ikke kan reparere ute hos kundene. 

Godkjennelse fra Direktoratet for  
samfunnssikkerhet og beredskap.  

Sertifisert etter F-gass forordningen for  
forsvarlig håndtering av kuldemedier.    

Side 36 




