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KAMPANJEPRISER



280 000,-

Denne ovnen er perfekt for restauranter som trenger å bake store 
mengder pizza, og som ønsker å øke produktiviteten uten at det 
trengs ekstra personell. Ovnen er enkel å programmere og til-
passer seg alle behov. Kontrollpanelet består av en programmer-
bar konsoll med digitalt display som angir temperatur og baketid. 
Hvis du foretrekker å bruke den manuelle funksjonen, kan du 
enkelt endre rotasjonshastighet til bakeplaten under prosessen. 
Rotasjonen garanterer en jevn temperatur på hele bakeplaten. 
Stort utbytte med lavt forbruk selv ved utvidet bruk.

Bakeplate: ø 145 cm

Pizzakapasitet: 13-15 stk

Forsyning: gass, ved

Vedfyring: høyre/venstre

Døråpning bredde: 54/68/82 cm

Dimensjoner (bxdxh) 220x205x200 cm

0,36 kW     220 V     2200 kg netto

To dørs roteringsovn
MAM



E100 er en innovativ ovn som er enkel å bruke. Det er en elek-
trisk ovn, som er bygget i form av en tradisjonell pizzaovn med en 
kuppel laget av en spesiell type sterk ildfast sement. Kuppelen er 
spesialdesignet for å forbedre varmesirkulasjonen. Den interne 
roterende platen er laget av naturstein, noe som gjør at pizzaene 
bakes jevnt selv ved full kapasitet.

Kan bake over 100 pizzaer i timen. Lavt strømforbruk.
Max temp. 450°C
Tillegg for spesialfarge: 8000,-

kW/t 110 pizza: 4 kW

Døråpning bredde: 53 cm

Døråpning høyde: 22 cm

Pizzakapasitet: 7 stk (ø 33 cm)

Dimensjoner (bxdxh) 159x160x187 cm

3-Fas     400/50/3     kW 13,5     890 kg netto

223 000 kr  210 000,-

265 000 kr  250 000,-

E100 elektrisk roteringsovn
PASTALINE

Hvit nøytral 

Mosaikk



15 675 kr  14 100 kr

Denne maskinen er designet for å kjevle ut deig for pizza, 
flatbrød, focacciabrød o.l. 
Produsert i rustfritt stål, og har et detaljert rammeverk. 
Takket være sugekopp-beina kan maskinen enkelt forflyttes på 
en trygg og stabil måte. Maskinen lar deg jobbe raskt og nøyak-
tig, både når det gjelder å velge deigtykkelse og demontering av 
rullene for rengjøring.
Trenger ingen omfattende daglig rengjøring.
Lar deg kjevle ut deigsirkler opp til 45 cm.

Dimensjoner (bxdxh) 52x29x69 cm

1-Fas     230/50/1     0,37 kW     25,8 kg netto

Kjevle Giotto D45 
PASTALINE



45 000 kr  42 000 kr

Domitor er en statisk-elektrisk bakeklassiker som tilbyr utmer-
ket profesjonell ytelse. Firebrick-overflaten garanterer god var-
meisolering og gir mulighet for tradisjonell baking på ildfast over-
flate eller på pizzaark.

To kammer.
Max temp. 400°C
Understell er tilgjengelig i ulike typer og selges separat.

Kammerdimensjoner (bxdxh) 93x63x15 cm

Dimensjoner (bxdxh) 125x97x73 cm

3-Fas     400/50/3     kW 10,2-15,6     181 kg netto

Domitor elektrisk ovn
OEM 1230LM

9 pizzaer ø 30

86 stk på én time

4 pizzaer ø 45

17 stk på én time

2 brett 60x40 cm

6 stk på én time



99 800 kr  84 900 kr

CombiMaster Plus er en skreddersydd løsning for alle på jakt et-
ter en klassisk Kombidamper og som ønsker å bruke den manuelt. 
Den overbeviser med fremragende kvalitet på maten, forbedret 
råvareforbruk gjennom lavere forbruk og med tidsbesparelse.

›  Damp: 30°C - 130°C
›  Varmluft: 30°C - 300°C
›  Kombinasjon: 30°C - 300°C
›  Finishing: Reoppvarming
›  Automatisk rengjøring
›  5 lufthastigheter
›  Klimakontroll

Dimensjoner BxDxH 847x771x1042 mm

3-Fas     400 V     18,6 kW

Kombidamper
RATIONAL CM101 Plus



58 000 kr  49 000 kr

Enkel å bruke, kontrollere og vedlikeholde. Ergonomisk og allsi-
dig. M26 er laget av stål og er utstyrt med et pålitelig La Cimbali 
patentert termisk system.

Steam-uttak: 2 stk
Varmtvannsuttak: 1 stk
Boilerkapasitet: 5 liter

Dimensjoner BxDxH 594x528x548 mm

1-Fas     230 V     3,5 kW

Espressomaskin
LA CIMBALI, M26 TE Compact DT/2



4578 kr  3990 kr

Denne serien trakter deilig fersk kaffe i glasskanner på en rask 
og enkel måte hvor som helst. Bravilor Bonamat glasskanner er 
utviklet for å bevare smaken.
LED-display, filterholder i rustfritt stål og integrerte varmeplater 
gjør at maskinen er enkel i bruk. Bruk og vedlikehold krever lite 
tid.

1 trakteenhet, 2 varmeplater. Kapasitet 2 kanner (24 kopper). 
Produserer 144 kopper per time. Traktetid på 5 min per kanne.

Varenr. 8.010.020.31002

Dimensjoner (bxdxh) 195x406x446 mm

1-Fas     230 V     2140 W

Kaffetrakter
BRAVILOR BONAMAT, Mondo



4236 kr  3812 kr

174 kr  149 kr

Denne maskinen trakter deilig fersk kaffe i pumpetermos på 
steder uten vanntilknytning. Pumpetermos følger ikke med. 

Kapasitet 2,2 L
Kapasitet per time - 19 L (152 kopper)
Traktetid - 7 minutter / 2,2 L

Varenr. 8.010.040.31002

Dimensjoner (bxdxh) 235x406x545 mm

1-Fas     230 V     2310 W

TH Kolbetrakter
BRAVILOR BONAMAT

Filterpapir
BRAVILOR BONAMAT

4x250 filter per kartong
Dimensjoner (ø) 85/245 mm



727 kr  654 kr

Airpot Furento holder opp til 2,2 liter kaffe eller te ved riktig tem-
peratur, og sikrer den aromatiske smaken.

Det ergonomiske pumpehåndtaket gjør betjening enkelt.

Kaffe kan traktes direkte inn i termosen fra Bravilor Bonamat’s 
raske TH kolbemaskin.

Tilgjengelig i ulike farger.

Dimensjoner (øxh) 164×378 mm

Glass innerbeholder

Varenummer:

7.171.330.101 Rustfritt stål

7.171.336.101 Svart plast

7.171.337.101 Rød plast

7.171.338.101 Blå plast

Pumpetermos Furento
BRAVILOR BONAMAT



807 kr  726 kr

Airpot Furento holder opp til 2,2 liter kaffe eller te ved riktig tem-
peratur, og sikrer den aromatiske smaken.

Det ergonomiske pumpehåndtaket gjør betjening enkelt.

Kaffe kan traktes direkte inn i termosen fra Bravilor Bonamat’s 
raske TH kolbemaskin.

Tilgjengelig i ulike farger.

Dimensjoner (øxh) 164×378 mm

Rustfritt stål innerbeholder, rustfritt stål

Varenummer:

7.171.331.101 Rustfritt stål

7.171.331.110 Grønn metallic

7.171.331.111 Lilla metallic

7.171.331.112 Gul metallic

7.171.331.113 Rød metallic

7.171.331.114 Svart metallic

Pumpetermos Furento Rfr
BRAVILOR BONAMAT



27 720 kr  24 948 kr

Spiralmikser som elter deigen på best mulig måte. Den gir deg en 
luftig og jevn deig, og er ideell for all bakst. 
Spiralen avgir ingen varme.

To hastigheter. Hjul med bremser. 
Rustfritt stål. Avtagbar bolle.

44 kg / 53 L kapasitet

Dimensjoner (bxdxh) 770x878x530 mm

3-Fas     400/50/3     1,5/2,2 kW     140 kg netto

Eltemaskin 
MECNOSUD IM44ADZ



24 000 kr  21 600 kr

Spiralmikser som elter deigen på best mulig måte. Den gir deg en 
luftig og jevn deig, og er ideell for all bakst. 
Spiralen avgir ingen varme.

To hastigheter. Hjul med bremser. 
Rustfritt stål. Avtagbar bolle.

25 kg / 33 L kapasitet

Dimensjoner (bxdxh) 770x780x430 mm

3-Fas     400/50/3     1/1,4 kW     115 kg netto

Eltemaskin 
MECNOSUD IM25AD



16 740 kr  12 499 kr

Spiralmikser som elter deigen på best mulig måte. Den gir deg en 
luftig og jevn deig, og er ideell for all bakst. 
Spiralen avgir ingen varme.

En hastighet. Hjul med bremser. 
Rustfritt stål. Ikke avtagbar bolle.

18 kg / 20 L kapasitet

Dimensjoner (bxdxh) 390x697x690 mm

1-Fas     230/50/1    0,9 kW     65 kg netto

Eltemaskin 
MECNOSUD IM18AM



79 940 kr  71 946 kr

Dobbeltarmmikser som er ideell for å lage deig til pizza og annet 
bakverk av høy kvalitet. Bruken av to armer gjør at deigen tilføres 
oksygen og blir luftig.

Lavt støynivå. Variabel hastighet. Tidsur. To armer. Sikkerhet-
slokk. Rustfritt stål. Ikke avtagbar bolle. To hjul for flyttbarhet og 
to bein for stabilitet.

60 kg / 92 L kapasitet

Dimensjoner (bxdxh) 600x770x1350 mm

3-Fas     400/50/3     2,2 kW     290 kg netto

Eltemaskin 
MECNOSUD BR60P



22 598 kr  18 599 kr

Denne mikseren er optimal for blant annet elting av deig, piske 
krem, berede sauser, kjøtt, pureer, cocktailer osv.

Visp, gren og krok. Tidsur.
Variabel hastighet. Avtagbar bolle.
Rustfritt stål.

12 L kapasitet

Dimensjoner (bxdxh) 630x520x400 mm

1-Fas     230/50/1     0,55kW     47 kg netto

Planetarmikser 
MECNOSUD MX12B



24 273 kr  20 999 kr

Isolert underbenkmaskin med elektromagnetisk styring, vaske- 
og skyllearmer oppe og nede. Kurv for glass og kurv for tallerk-
ener følger med, samt to stk bestikksylindere. 

Såpesystem og tømmepumpe. Alle deler i rustfritt stål, ingen 
plastikk. Driftsikker maskin. Tar automatisk inn flytende såpe og 
tørkemiddel.

Dimensjoner (bxdxh) 600x620x820 mm

1-Fas     230/50/1     3,55kW     65 kg netto

Oppvaskmaskin 
MACH MS9501PS



25 500 kr  20 800 kr

Produserer 85 kg isbiter på 24 timer
Vannkjølt
Kapasitet 20 kg
Isbit str. ca 8x16x7 mm

Dimensjoner (bxdxh) 500x660x690 mm

1-Fas     230/50/1     550 W     59 kg netto

Steinisbitmaskin
NTF SLT170V



6100 kr  5100 kr

4 gyldne vafler stekes på 2,30 minutter ved 270 °C. 96 vafler per 
time.

Designet for ferdiglagde frosne vafler, frossen deig og ferske 
hjemmelagde vafler.

En skål i rustfritt stål som er plassert rundt vaffeljernets bun-
nplate fanger opp overflødig røre, og gjør det enkelt å rengjøre. 

Leveres med børste og tidsur.

Pinnevaffeljern                
ROLLER GRILL GES23

Vaffelpinner i tre

Varenr. 01-51556

Antall: 1200 stk
Lengde 380 mm

690 kr  550 kr



6960 kr  5900 kr

Jernene er meget robuste og tåler tøff bruk. Markedets største 
jern med en stekeflate på hele 25cm.

5 års garanti.

Effekt: 1480W

Vaffeljern
FREDRIK’S FV1



2696 kr  2549 kr

Profesjonell elektrisk frityr med minimalt oljeforbruk uten kar-
bonisering av matpartikler og uten overføring av smak eller lukt, 
som gjør at du kan fritere ulik mat i samme oljebad.

For fullstendig rengjøring av frityren, er kontrollvarmeren helt 
avtagbar.

Presis reguleringstermostat (0-180°C), sikkerhetstermostat, 
mikrobryter, kurv, lokk og indikasjonslys.

Trygg tømming. 

Kapasitet 5 L

Dimensjoner 215x425x320 mm

Dimensjoner kurv 140x260x100 mm 

1-Fas     230/50/1     3,2 kW     5 kg netto

Frityr 
ROLLER GRILL FD50



170 kr  119 kr

478 kr  334 kr

Varenr. 30910009
For servering av pommes frites
Dimensjoner 9x9 cm

Varenr. 96571522
I rustfritt stål.
For høyre hånd.

Rustfri stålkurv 

Pommes frites scoop



160 kr  112 kr

358 kr  250 kr

Varenr. 00779
ø 8 cm / h 17 cm

Varenr. 130150
ø 15 cm

Krydderstrøer

Hamburgerlokk



198 kr  119 kr

310 kr  186 kr

Varenr. 60425480      
1,4 L
Fås også i str. 1,8 L / 0,96 L 

Varenr. 60425640      
1,9 L

Mugge
CAMBRO

Mugge m/ lokk
CAMBRO



25 kr  17 kr

30 kr  21 kr

37 kr  26 kr

Klar farge, myk plast.
For sauser.

Varenr. 70350910

Klar farge, myk plast.
For sauser.

Varenr. 56931763

Klar farge, myk plast.
For sauser.

Varenr. 56932563

Spruteflaske 25 cl

Spruteflaske 40 cl

Spruteflaske 70 cl



1970 kr  1379 kr

1320 kr  924 kr

Pizzaspade i nøytralt anodisert aluminium. Den har redusert vekt 
sammenlignet med klassiske modeller, men er ekstremt stødig 
og robust med et ovalt rørhåndtak som favoriserer stabilitet. Be-
hagelig å bruke. 

Varenr. A-45RF/60 

Pizzaspade i nøytralt anodisert aluminium. Den har redusert vekt 
sammenlignet med klassiske modeller, men er ekstremt stødig 
og robust med et ovalt rørhåndtak som favoriserer stabilitet. Be-
hagelig å bruke.

Varenr. A-32RF/60

Pizzaspade 45x45cm / skaft 60 cm
GI METAL

Pizzaspade 33x33 cm / skaft 60 cm
GI METAL



1467 kr  1026 kr

2180 kr  1526 kr

Pizzaspade i nøytralt anodisert aluminium. Den har redusert vekt 
sammenlignet med klassiske modeller, men er ekstremt stødig og 
robust med et ovalt rørhåndtak som favoriserer stabilitet. 
Behagelig å bruke.

Varenr. A-32RF/120

Pizzaspade i nøytralt anodisert aluminium. Den har redusert vekt 
sammenlignet med klassiske modeller, men er ekstremt stødig 
og robust med et ovalt rørhåndtak som favoriserer stabilitet. Be-
hagelig å bruke.

Varenr. AM-3060F

Pizzaspade 33x33cm / skaft 120 cm
GI METAL

Pizzaspade 30x60 cm / skaft 120 cm
GI METAL



87 kr  60 kr

83 kr  58 kr

78 kr  54 kr

Deigkutter i rustfritt stål som også egner seg til rengjøring av 
arbeidsflate. Stivt blad.

Dimensjoner blad: 14,8 x 7,6 cm 
Varenr. AC-TPM

Deigkutter i rustfritt stål som også egner seg til rengjøring av 
arbeidsflate. Fleksibelt blad.

Dimensjoner blad: 11 x 8 cm
Varenr. AC-TPF11

Deigkutter/skrape i rustfritt stål.

11x10cm 
Varenr. AC-ST4M

Deigkutter
GI METAL

Deigkutter
GI METAL

Deigkutter
GI METAL



252 kr  176 kr

1400 kr  980 kr

Piggrulle som er ideell for å lage tekstur på deig. Piggene er avrun-
det for ikke å lage hull i deigen. Tåler tøff bruk og varer lenge.

Dimensjoner rull: 12,7 x 5 cm

Varenr. AC-BSM

Profesjonell messingbørste med rustfri stålskrape. Håndtak i an-
odisert aluminium.
Messinghårene gir rask og effektiv rengjøring av ildfast stein. Det 
roterende børstehodet gjør det mulig å nå alle områder i ovnen.

Den bakre stålskrapen lar deg fjerne fastbrente rester.

Varenr. AC-SP/180

Piggrulle
GI METAL

Børste for pizzaovn
GI METAL



270 kr  189 kr

255 kr  178 kr

Skje i rustfritt stål for porsjonering og spredning av tomatsaus 
på pizzadeig. Den nedre delen av skjeen er flat for å forenkle 
sirkulære bevegelser.
Kapasitet 5,9 cl

Varenr. AC-CU1

Øse i rustfritt stål med flat bunn for riktig porsjonering og spred-
ning av tomatsaus på pizzadeig.

Kapasitet 90 g

Varenr. AC-MS90GR

Porsjoneringsskje
GI METAL

Porsjoneringsskje
GI METAL



477 kr  333 kr

510 kr  357 kr

Profesjonell pizzaskjærer som er lett glidende for intens bruk. 
Gir et fast og enkelt kutt takket være den gode flyten av bladet 
og det ergonomiske håndtaket. Herdet rustfritt stålblad som kan 
demonteres og slipes.
ø 10 cm

Varenr. AC-ROP6

Profesjonell pizzaskjærer med tagger som er ideell for take 
away-pizza. Forhindrer lekkasje av ingredienser under transport, 
og deler opp pizzaen uten å adskille stykkene.
Herdet rustfritt stålblad som kan demonteres og slipes.
Håndtaket er resistent mot høye temperaturer, støt og riper.
ø 10 cm

Varenr. AC-ROP7

Pizzahjul
GI METAL

Pizzahjul
GI METAL



1564 kr  1094 kr

718 kr  659 kr

Lengde 32 cm

Varenr. 96571610

Blad 17 cm

Varenr. MSK 65

Kraftig grillskrape

Kokkekniv
MAC



189 kr  109 kr

472 kr  283 kr

Disse fargekodede skjærebrettene gjør det enkelt å forhindre 
krysskontaminering av mat. Brettene sprekker ikke, og sløver 
ikke kniver. Enkle å rengjøre.

Dimensjoner 45x30x1,2 cm

For skjærebrett/lokk.

Varenr. 77271000

Skjærebrett
GENWARE

Trådstativ
BOURGEAT



35 kr  20 kr

172 kr  99 kr

186 kr  109 kr

Disse fargekodede knivene gjør det enkelt å forhindre kryss-
kontaminering av mat. Knivene har skarpe stålblad som enkelt 
skjærer gjennom matprodukter, og nylonhåndtak som gir et 
mykt og komfortabelt grep.
Fås i brun eller grønn farge.

Disse fargekodede knivene gjør det enkelt å forhindre kryss-
kontaminering av mat. Knivene har skarpe stålblad som enkelt 
skjærer gjennom matprodukter, og nylonhåndtak som gir et 
mykt og komfortabelt grep.
Fås i brun, grønn, rød eller gul farge.

Disse fargekodede knivene gjør det enkelt å forhindre kryss-
kontaminering av mat. Knivene har skarpe stålblad som enkelt 
skjærer gjennom matprodukter, og nylonhåndtak som gir et 
mykt og komfortabelt grep.
Fås i brun, grønn, rød eller gul farge.

Rotkniv
GENWARE

Kokkekniv 15 cm
GENWARE

Kokkekniv 20 cm
GENWARE



530 kr  371 kr

2936 kr  2055 kr

5 kg

Varenr. 99970007

Rustfri med pusher.

Varenr. 55910104

Mekanisk vekt

Mandolin



220 kr  154 kr

192 kr  134 kr

ø 45 cm

Varenr. 50917708

ø 35 cm

Varenr. 50917635

Pizzakurv flettet 

Pizzakurv flettet



660 kr  462 kr

1478 kr  1034 kr

4 rom
32,5 x 53 cm
Høyde 9 cm
GN 1/1

Varenr. 99911966

ventilert
for 3 stk 40 cm pizza

Varenr. 97218003

Bestikkurv

Pizzabag
GIMETAL



Service og vedlikehold
Det er spesielt når det stopper opp at det vis-
er seg hvilken leverandør du har valgt! Skulle du 
ha behov for service, har vi eget serviceapparat 

som gjerne hjelper deg.

Kontaktinformasjon serviceavdelingen

Ukedager kl. 08.00 - 16.00
tlf 73 95 77 17

Helg kl. 08.00 - 20.00 
tlf 970 21 269

Kontaktinformasjon salg

tlf 73 95 77 10

Vikelvfaret 2, 7054 Ranheim

www.bemo.no


