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Rustfri stålmøbler –

Standard eller special-produktion. 
Vi løser enhver opgave for dig, 
og tilbyder oveni et væld af valgfri 
variations- og farvemuligheder.

Få gode ideer og inspiration på vores hjemmeside www.myhrvold.dk

Roterende 
grill-spyd 
giver ensartet 
grill-stegning.

Ubert løser opgaven, uanset om det skal være varmt eller koldt. Store vinduer med gasløft 
giver panorama oversigt. Optimal belysning og spejlglas
appetitligt udseende. Vælg diske med eller uden tilslutning til vand. I de kolde diske sikrer 
et lufttæppe, at kulden bliver i disken, selv med åben låge. I hver række er der 1/1+1/3 GN
Vælg diske i standardbredde til 3, 4, 5 eller 7 rækker 1GN,  samt montrer til lunt eller koldt

Gourmet Line Classic Line

Rotisserie grill-ovne Fritureolie
Spar op til 50% i fritureolie
Oplev en forbedret smag i de tilberedte fødevarer.
Rens olien i friture
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– Helt efter dine egne ønsker

Opgave løst i slagterbutik: Arbejdsbord i specialmål, 
nedfældet og lukket sænkning i bordplade til tre 
indbyggede skærebrætter, skydelåger foran samt 
indstillelige bordben.
I et andet bord er der indbygget håndvask med 
automatisk vandhane. Vask placeret i bordpladen, så 
der er mulighed for fralægning. 
Tredje opgave lød: Standard vægvask ændres til vask 
på gulv med låge, så rørføringen skjules. (Se tegning)
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Ubert løser opgaven, uanset om det skal være varmt eller koldt. Store vinduer med gasløft 
giver panorama oversigt. Optimal belysning og spejlglas-ruder giver lækkerierne et 
appetitligt udseende. Vælg diske med eller uden tilslutning til vand. I de kolde diske sikrer 
et lufttæppe, at kulden bliver i disken, selv med åben låge. I hver række er der 1/1+1/3 GN
Vælg diske i standardbredde til 3, 4, 5 eller 7 rækker 1GN,  samt montrer til lunt eller koldt

Cube Line Focus Line

Fritureolie-rens
Spar op til 50% i fritureolie-udgifterne med tilsvarende fald i restolien.
Oplev en forbedret smag i de tilberedte fødevarer.
Rens olien i friture-gryden via et filter på under 5 minutter.



Myhrvold Nordic DanmarkMyhrvold Nordic DanmarkMyhrvold Nordic DanmarkMyhrvold Nordic Danmark
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Afsværer

Med en fleksibel 
trykvalse klares let 
uens emnetykkelser

Nock opbygges af 
svære stålplader i 
en stabil kabinet-
ramme.

Fisk afskinder
Fiskeskindet aftages i 
valgfri tykkelse. Passer 
til mange forskellige 
fiskearter

C 420K

Røgeovne

F2 Semi-professionel 
røgeovn til træ, gas, eller el.

Røgeovne
Reich har overlegen 
kvaliteten og optimal 
økonomisk drift. Vælg 
mellem  flydende røg, 
savsmuld eller friktion. 
Røggenvinding og 
røgrensning sikrer et 
behageligt arbejdsklima.

Vi har mange leverandør-kontakter. Sammen finder vi en løsning på din opgave. Ring 44 84 33 99

Røgeovne

F4 Professionel 
røgeovn til træ, gas, el.

Chef 1
Kompakt koge- og røge-
bordovn til fisk, vildt, fjerkræ 
og kød. Til restauranter mm.
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Skiveskærer

Med en fleksibel 
trykvalse klares let 
uens emnetykkelser

Hurtig og effektiv 
skiveskæring mellem 
6 og 11 mm tykkelse 
med 200 el. 300 mm 
klinger 

CB 495

Ismaskiner
Fiskeskindet aftages i 
valgfri tykkelse. Passer 
til mange forskellige 

Nock afkøler med  
specialteknik for 
effektivt at undgå 
bakteriedannelser.

Vedligeholdelsen 
er minimal.

professionel 
røgeovn til træ, gas, eller el.

Reich har overlegen 
kvaliteten og optimal 
økonomisk drift. Vælg 
mellem  flydende røg, 
savsmuld eller friktion. 
Røggenvinding og 
røgrensning sikrer et 
behageligt arbejdsklima.

kontakter. Sammen finder vi en løsning på din opgave. Ring 44 84 33 99

Brødsmøre-
maskiner til 
mindre og store 
opgaver. Smør 
påføres ved at 
brødet passerer 
en smurt valse, 
eller ved at 
spraye smør
på brødet, 
medens det 
føres frem på et 
transportbånd. 

Brød-smørre-maskine

Professionel 
røgeovn til træ, gas, el.

Universelt røgfilter
til alle typer ovne.

F6
Professionel 
røgeovn til 
træ, gas, eller 
el. Til indstik-
vogne. Udstyr 
til koldrøgning 
kan tilsluttes.

F6-100 i ekstra bredde



LM82A KødmixerLM82P Kødhakker

KT460 Kødsav F-S19 Skiver/strimler
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KT210 Bordsav KT400 Kødsav

SH-1 Pulled kød

Mad-
transport
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C20 Lynhakker Pølsestopper

Pølsestopper
Lynhakker
Frost blok cutter

DSP-15
Folie-pakker

Fribergs kipstegere fås i mange størrelser, 
med manuel eller el
evtuelt kan være med hæve sænk, samt med 
ben i hjørnerne. Alt er udført i rustfri stål.

Kølehakker
AE22R

Smagen bevares, 
når mad pakkes 
ned i plastbakker 
med svejset folie

HB-3 og HB-4 tray sealer

CE22W

Myhrvold Nordic DanmarkMyhrvold Nordic DanmarkMyhrvold Nordic DanmarkMyhrvold Nordic Danmark

KT400 Kødsav

KT-S Fiske-
afskæller

Fjerner nemt 
og hurtigt 
skæl fra alle 
slags fisk.

Osteskæring

Doma KT-3

KT Auto Wire

KT F-JL

KT Handee

Doma Goudama-t deling: Gouda, 
Maasdammer, Edamer, Manchego 
Emmentaler, Leerdammer

Ostedeler

KT-alp Kød-presser

Slibemaskiner
Kø-numre
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Bizerba A400 FB 
slicer direkte i pakker 
via Komet vacuum 
maskine. 

Vacuboy Plusvac21

SD320 Dobbelt vac.

Vacuum

Fribergs kipstegere fås i mange størrelser, 
med manuel eller el-kip, med centerfod, der 
evtuelt kan være med hæve sænk, samt med 
ben i hjørnerne. Alt er udført i rustfri stål.

Kipsteger

Fribergs producerer 
desuden stegeborde. 

KE280 slibemaskine. 
Bånd i 3 kornstørrelser

Chef´s choice 2100 Udskiftelig 
slibekegle til 4000 slibninger.

Kø-numre
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Vælg modeller til 
isklumper, klumper 

Mørnerskab

Coolpart mørner-
skabe til kød og ost 
fås i 90, 120 og 150 
cm bredde, eller i 
specialmål efter din 
butiksindretning. 
Statisk afkøling og 
no-frost sikrer optimal 
mørning / opbevaring. 

Skabene kan også 
leveres med lakeret 
overflade.

Køl og frys
2 meter høje skabe. 
Vælg samme 
udseende i køl eller 
frys.

Ismaskiner

Hurtighak/grøntsagsskæring

Få gode ideer og inspiration på vores hjemmeside www.myhrvold.dk

Ovne fra 4 – 10 stik. 600x400 / GN1 plader

Smeg leverer rustfri konvektionsovne med 3 lag 
ruder og ventilatorbefugtning. Pladsen udnyttes 
optimalt med store rustfri
ovnplader med målene
600x400 mm / GN1.

med hul eller isflager.

2 x kurv opvask

I Danmark er Smeg mest kendt for luksus
private hjem, men Smeg har også en industri
som leverer opvaskere uden behov for osmose

Ovne
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Juicer

Fra op til 3 tappehaner i 
op til 2 beholdere 
serveres softice eller 
youghurt is. Alt kan 
kombineres i samme 
maskine, hvor man også 
kan indstille forskellig 

J100-Ultra

Frugt og grøntsager behandles i 
topprofessionelle maskiner, som 
opfylder alle tænkelige formål.

Juice, skiver, strimler, tern, 
vaflet, pommes frites m.fl.

Hurtighak/grøntsagsskæring

R402-V.V.

Softice maskiner
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Opvask

2 x kurv opvask Hætte-opvaskCW520SD-1

Driftsikker og 
lydløs. Varme-
genvinding og 
vask i helt rent 
vand. Bakterie-
fri sikkerhed ved 
høj temperatur. 
Helt op til 1700 
tallerkener/time. 
Store årlige 
driftbesparelser. 

I Danmark er Smeg mest kendt for luksus-udstyr til 
private hjem, men Smeg har også en industri-afdeling, 
som leverer opvaskere uden behov for osmose-anlæg:

kan indstille forskellig 
konsitens i hver beholder.

Maskinerne er opbygget 
med originale italienske 
og tyske dele. 

Rengøring og påfyldning 
klares inden for 10 min.

Med standby-funktionen 
skal maskinen ikke 
tømmes om natten.
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