


Etablert i 1920
Firma Bernhard Moe AS har sine lokaler i Trondheim, og står 
for salg og service av storkjøkkenutstyr i hele Midt-Norge 
og sørlige del av Nordland.

Firmaet ble etablert i 1920. Leverandør av storkjøkken-
maskiner og utstyr til hotell, restaurant- og storkjøkken 
siden 1950. Aksjeselskap siden 1. februar 1978. Holdt lenge 
til i Storkjøkkenbryggen ved Nidelven i Kjøpmannsgata 
33. Flyttet til Fossegrenda i 1998. April 2008 flyttet vi inn 
i egne og bedre lokaler på Ranheim. Her har vi kontorer, 
utstilling, lager og verksted.

Firma Bernhard Moe AS fokuserer på servicetilgjengelighet 
og har i dag 3 serviceteknikere, helgevakt og et betydelig 
reservedelslager.

Salgsavdelingen består av 3 salgskonsulenter. Prosjektering 
av nyanlegg utføres internt med egne dataverktøy. Vi har en 
god del varer på lager og utstilling.

I de senere årene er det gjennomført en total reorganiser-
ing av driften og vi fremstår i dag som en solid, pålitelig og 
moderne storkjøkkenleverandør.



Service og vedlikehold

Det er spesielt når det stopper opp at det viser seg 
hvilken leverandør du har valgt! Skulle du ha behov 
for service, har vi eget serviceapparat med godt 
kvalifiserte teknikere som gjerne hjelper deg.

Kontaktinfo
Navn    Stilling    Telefon dir.   Mobil

Rita Thobroe    Daglig leder    73 95 77 12   922 96 921

Grete Sviggum   Resepsjon   73 95 77 10

Hans Kristian Moe   Salgsleder   73 95 77 13   977 23 045

Cecilie Johansen-Hokstad Salgskonsulent       924 66 600

Jarl Arvid Moen   Serviceleder   73 95 77 16   924 29 177

Rune Kjesbu   Service/Delelager  73 95 77 17   940 22 537

Torgrim Schrøder  Servicetekniker       924 29 362

Daniel Bævre   Servicetekniker       924 29 641
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Åpningstider ukedager
08.00-16.00

Bernhard Moe AS ligger lett tilgjengelig 
nord for Trondheim sentrum, like ved 
E6. Vi holder til i etasjen over Rema 
1000, med inngang og egen parkering 
på baksiden av bygget.

Serviceavdelingen

Ukedager kl. 08.00 - 16.00   

tlf 73 95 77 17

Helg kl. 08.00 - 20.00 

tlf 970 21 269



Dette løser vi for deg:

›  Planlegging, tegning – Prosjektering – Montering – Service
›  Komplette profesjonelle kjøkken – bar – bakeri – konditori – 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

Totalleverandør av kvalitet og service

›  Vi tilbyr alt 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, og resten av Norge 
gjennom samarbeidspartnere



Vi leverer storkjøkkenmaskiner og storkjøkkenutstyr til:

storkjøkken  restaurant  spisested  næringsmiddelproduksjon
bysse   laboratorier  kafé   hotell
kiosk   gatekjøkken  samfunnshus  institusjon
grendalag  bensinstasjon  idrettslag  turisthytte
fiskeoppdrett  barnehage  sykehus   aldershjem
skole   butikk   konditori  ferskvareavdeling
arena   forening  bakeri   menighetshus
tapasbar  shusibar  cateringkjøkken  kirke
isbar   fastfood  campingplass  kaffebar
sykehjem  bar   kantine   gårdsmatproduksjonsbedrift
slakteri   pizzeria   apotek   kjøpesenter

Vi leverer maskiner og utstyr til alle steder hvor det tilbredes og serveres mat.

Salg - egen import
Som medlem av i-group har vi samarbeid med storkjøkkenleverandører strategisk plassert i alle de 
viktigste markeder i Norge. I-group samarbeider om kjøp og import av europeiske kvalitetsprodukter. 
Med vår direkteimport møter vi markedet med gode priser og høy kvalitet. 

Videre ser du noen av produktene vi leverer



Oppvask
Her er noen av de mange oppvaskmaskinene vi leverer. Vi leverer løsninger for et hvert behov – fra små kantiner og 

spiserom, til store produksjon- og industrikjøkken. Maskinene tilfredsstiller alle krav til hygiene, effektivitet, økonomi og 

brukervennlighet. Miljøvennlige løsninger med varmegjenvinning leveres også.

Maskiner fra Europas største produsent Kromo og flere andre leverandører.



Tilbehør oppvask
Benker for hette- og underbenkmaskiner, samt større innleveringsstasjoner. Oppvaskkurver, såpe, tørremiddel, spill-

bakker, temperaturmålere, forspyledusjer, berøringsfrie armaturer, slangetromler, ryddevogner, trillebord, vogner for 

oppvaskkurver, avfallsbeholdere etc.



Kaffemaskiner
Vi leverer løsninger for alle behov – fra tradisjonelle traktere til espressomaskiner og friskbryggerautomater. 

Vi forhandler Bravilor Bonamat, og importerer selv La Cimbali. Dette er bransjens to ledende fabrikker, som sikrer 

kvalitet og driftssikkerhet.



Tilbehør kaffemaskiner

Vi lagerfører espressobønner, mørk brent kaffe for friskbryggere, sjokolade- og melkepulver, rengjøring- og avkalknings-

midler, kaffefilter i en rekke størrelser, og har et stort utvalg av termoser, kanner og kolber.



Ovner – kombidampere og varmluft
Lainox har i over 25 år vært Europas ledende produsent av kvalitetsovner, med fokus på design, utforming og spesifika- 

sjoner som skal tilfredsstille alle krav som profesjonelle kokker krever av en moderne ovn. Lainox har et stort utvalg av 

produkter, blant annet konditori- og bakeriovner, hurtignedkjølingssystemer, regenerering, bankettsystemer og multigrill.



Giorik ble grunnlagt allerede i 1963. Deres ovner er utviklet med tanke på kvalitet og funksjonalitet. 3 serier med et stort 

antall modeller og størrelser. Giorik har også regenerering. 



Koke– og stekeutstyr
Stekelinjer i flere størrelser. Utførelse er elektrisk eller gass, samt induksjonstopper. 

Koketopper, komfyrer, frityrer, griller, flatgriller, salamandere, pastakokere, kokegryter, store gulv-stekepanner, 

stekepanner med tipp, kokebord osv.





Pizzaovner

Driftssikre ovner med gass, ved eller elektrisk utførelse. Kvalitetsovner i mange ulike størrelser, fra flere leverandører. 

Noen ovner kan tilpasses med ulike typer mosaikk, bokstaver, farger, logo etc. 



Pizzautstyr

Pizzaspader, eltemaskiner, deigbokser, kjevlemaskiner, deigdelere, børste for pizzaovn, pizzahjul, pizzakurver, 

bag for take away, piggruller, posjoneringsskje for saus og mye mer.



Miksere, røre- og eltemaskiner

Alle størrelser - fra 5 liter til 200 liter. Vi lagerfører de mest solgte modellene. 

Tilbehør som kjøttkvern, grønnsakskuttere og løftevogner.



Storkjøkkenmaskiner
Foodprocessorer, grønnsakskuttere, vertikalkuttere, blixere, stavmiksere, juicere, brødkuttere, automatiske passerings- 

apparater, skjæremaskiner, kjøttkverner, båndsager, potetskrellere, pastamaskiner, sentrifuger, grønnsaksvaskere, 

mikrobølgeovner.



Rustfri innredning
Vi leverer all slags rustfri løsninger fra en rekke produsenter. 



Innredning for lager

Vakuumering



Avtrekkshetter



Varmeholding, regenerering og varmedisplay



Kjøle- og fryserom, kjøleutstyr og hurtignedkjøling



Kjølte serveringsdisker og skap

Kjølte buffeter og salatdisker



Vannkjølere og glassfyllere

Isbitmaskiner



Juicemaskiner, saftkjølere og slushmaskiner

Iskrem



Sjokoladevarmere og fontener

Vaffel- og crêpejern



GN kantiner, ovnspanner, brett og rister

Kokkekniver og tilbehør



Småutstyr

Stort utvalg av småutstyr – med mange kjente, gode merkevarer. 

Med hovedlager på Østlandet sendes varene samme dag som bestilling, direkte til våre kunder.







         E-faktura, EHF
         Gjennom Visma tilbyr vi E-faktura for økt effektivitet og kontroll, 
         samt bedre sikkerhet og mindre miljøpåvirkning.

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

         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.

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

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

         Grønt Punkt
         Medlem av Grønt Punkt for returordning og gjenvinning av emballasje.

         StartBank
         Vi er fullt registrert som leverandør i StartBank som er et leverandørregister for bygg, anlegg, 
         forvaltning, forsikring og eiendom.

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.

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.
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