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DESIGNAD FÖR 
DIN FRAMTID
• Snabbare service - mat

beställd nu, serverad nu

• Fantastisk mat, varje gång

• Ett bredare menyval

• Minskade köer

• Ökad produktivitet

• Mindre avfall

• Nöjda, lojala kunder

• Maximerad vinst

• En framtidssäkrad verksamhet



DESIGNAD
FÖR ALLA
Uppnå samma högkvalitativa 
resultat vid varje beställning. 
Tryck bara på någon av de 40 
menyalternativen på QPad-
pekskärmen så sköter ugnen 
resten. Ta bort språkbarriärer 
och minimera träningstid, 
driftfel och matsvinn.

DESIGNAD FÖR ATT 
PASSA DIN VERKSAMHET
Anpassa enkelt positionen för 
menyalternativen på HD-
skärmen för att passa ditt 
företag med vårt Touch & 
Change-koncept. Tryck bara 
på det du vill ändra. Det är 
verkligen så enkelt!

DESIGNAD FÖR ATT 
HÅLLA DIG INFORMERAD

ColourCue visar statusen för 
din ugn med en blick: röd – 
åtgärd krävs; orange – ugnen 
förvärms eller lagar mat; 
grön – ugnen är redo att 
användas.

DESIGNAD FÖR ATT 
TA HAND OM DIG

Antimikrobiell skyddsteknik 
minskar spridningen av virus på 
pekpunkter inklusive pekskärmen 
och dörrhandtaget.

DESIGNAD FÖR ATT
SÄTTA DIG I KONTROLL
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DESIGNAD FÖR DIG
DESIGNAD UTAN BEGRÄNSNINGAR

Ingen ventilationskåpa behövs! Använd otraditionella
utrymmen med ventilationsfri teknik.

DESIGNAD FÖR PLUG AND PLAY

Ingen installation krävs, bara koppla in och börja tillaga,
det är verkligen så enkelt!

DESIGNAD FÖR ATT LEVERERA STORT I SMÅ UTRYMMEN

395 mm x 665 mm kompakt fotavtryck med ett generöst 
ugnsutrymme, CiBO+ passar var som helst, men kan ändå 
leverera en 30 cm pizza!

DESIGNAD FÖR ATT MATCHA DIG

Finns i fyra färger – svart, lila, grönt och rött. 
Matcha kostpreferenser med grönt för veganskt och rött för 
proteiner eller välj den färg som matchar din stil.



/ 05

DESIGNAD FÖR ATT TILLAGA PÅ SEKUNDER... INTE MINUTER
Unik Tri-heat teknik ger snabbhet, kvalitet och 

konsekvent matlagning upp till 12x snabbare än 
konventionella tillagningsmetoder. 

DESIGNAD FÖR UTMÄRKT RESULTAT

Varför kompromissa med matkvaliteten genom att 
tillaga allt vid samma temperatur? Med fem grupper 

att leka med, som var och en kan ställas in på olika 
ugns- och bastemperaturer, kan din meny tilldelas 

den grupp som ger det bästa resultatet.

DESIGNAD FÖR EFFEKTIVITET

Starta tillagningen när dörren 
stängs och snabba på servicen. 

DESIGNAD FÖR ATT SKYDDA DITT RYKTE

Använd PIN-låset och skydda dina receptinställningar, 
för samma fantastiska resultat varje gång, oavsett operatör.

DESIGNAD FÖR ATT 
GARANTERA UTMÄRKT 
RESULTAT VARJE GÅNG
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BOTTEN TILLAGNING 
& KRISPIGHET

25% SNABBARE UPPVÄRMNING

SNABB

DESIGNAD MED
UNIK TRI-HEAT
TEKNOLOGI
DESIGNAD FÖR ATT SNABBT TILLAGA, ROSTA, 
GRILLA OCH VÄRMA I EN KOMPAKT ENHET

Tri-Heat tekniken som använder Mikrovågor, 
TurboAir och ContactBase ger oöverträffad 
hastighet, kvalitet och konsekvent tillagning.

DESIGNAD FÖR ATT VARA SNABB

Roterande mikrovågor som är placerade baktill i 
ugnsutrymmet tillför snabbhet under 
tillagningsprocessen.

DESIGNAD FÖR JÄMN TILLAGNING

TurboAir distribuerar höghastighetsluftflödet i ett 
cylindriskt mönster över maten (3600rpm) med en 
hastighet på 4 meter per sekund!

DESIGNAD FÖR KRISPIGHET

Justerbar temperaturkontroll, snabb uppvärmning och 
direkt tillagning på den härdade neo-keramiska 
bottenhällen ger perfekt yta och krispighet - det finns 
inga blöta bottnar med CiBO+!
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DESIGNAD FÖR
ATT VARA SNÄLL
MOT PLANETEN
DESIGNAD FÖR ATT HJÄLPA DIG SPARA ENERGI

Eco-läget använder mindre än 1kW per timme.

25 % snabbare uppvärmning och snabb nedkylning, 
vilket förbättrar ugnens effektivitet.

Laga mat upp till 12x snabbare än konventionella 
tillagningsmetoder, vilket sparar energi och tid samt ökar 
personalens produktivitet.

DESIGNAD ATT CIRKULERA OCH ÅTERANVÄNDA

Ventilationslös Teknologi återcirkulerar den varma 
luften genom en värmare och katalysator innan den 
blåses tillbaka in i ugnsutrymmet, vilket minskar 
energiförbrukningen.

Ventilationslös Teknologi använder dessutom mindre 
energi jämfört med traditionella ventilationssystem.

DESIGNAD FÖR PRESTANDA
Med energidata nära till hands kan du optimera dina 
CiBO+ inställningar för maximal effektivitet.

DESIGNAD FÖR ATT MINIMERA MATSVINN

Med tillagning på begäran, laga precis rätt mängd när 
det behövs.



DESIGNAD 
FÖR ATT 

LEVERERA 
ÅT DIG
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COFFEE SHOPS
FLEXiBEL, laga mat hela dagen – till 
frukost, brunch, lunch och middag!

SNABB, mat beställd nu, redo nu, 
minskar köerna.

UTSÖKT, hitta inspiration till din meny 
utan behovet av en kock.

MAT PÅ SPRÅNG!
TANKA  dina kunder, mat beställd nu, 
redo nu.

SKAPA läckra smörgåsar, wraps och 
bakverk utan en kock.

SÄKRA lojala återkommande kunder 
med goda, snabba snacks för 
människor på språng.

TILLAGNING 1 min.
35 SEK.

568 750 PIZZA
Vegan12 MÅNADERS

VINSTMÖJLIGHET

BACON
Roll

12 MÅNADERS
VINSTMÖJLIGHET

TILLAGNING 20 SEK.
137 410

CROISSANTS
12 MÅNADERS

VINSTMÖJLIGHET

12 MÅNADERS
VINSTMÖJLIGHET

Paninis
tillagNING 45 SEK.

245 700

Tillagning
45 sek.228 410
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Alla siffror är baserade på 25 portioner per dag.

RESTAURANGER
LEVERERA även vid personalbrist 
eller i det lilla köket.

VARIERA din meny och undvik att 
saker blir tråkiga!

iMPONERA, stick ut från 
konkurrenterna och låt kunderna 
komma tillbaka för mer!

UTBILDNING
STiMULERA och ge energi till sinnet 
med läckra snacks, utan behovet av en 
kock.

UTÖKA din meny (och vinst) inom 
ett 395 mm litet fotavtryck.

iNSPiRERA med kvalitet och exakt 
samma resultat, gång på gång.

TillagNING
1 min.
2oseK.

1 040 00012 MÅNADERs
VINSTMÖJLIGHET

FriesRIBS &

TILLAGNING 2 min.

460 000

CHICKEN
WINGS &Fries

12 MÅNADERS
VINSTMÖJLIGHET

Wraps
12 MÅNADERS

VINSTMÖJLIGHET

TILLAGNING 30 SEk.

60 240
WAFFLES

12 MÅNADERS
VINSTMÖJLIGHET

tillagNING
50 sek.80 385



DESIGNAD FÖR
ATT HJÄLPA DIG
DESIGNAD FÖR ANPASSNING

Med ett urval av 80 menyikoner och ett 
qwerty-tangentbord på skärmen kan du 
enkelt märka varje menyalternativ.

DESIGNAD FÖR ATT PRESTERA

Om du har frågor om hur du uppnår 
bästa resultat är vårt kockteam alltid 
förberedda och redo att ta ditt samtal.

DESIGNAD FÖR FRAMTIDEN

USB för uppdateringar, konfigurationer 
och menydelning – framtidssäkra din 
investering.

DESIGNAD FÖR SNABB RENGÖRING!

Inget behov av is, med snabb nedkylning 
blir din ugn tillräckligt kall för att 
rengöras inom några minuter.

CiBO+ Sparkle Cleaner, CiBO+ Protect 
Shield och ett smidigt, lättrengörande 
ugnsutrymme påskyndar 
rengöringsprocessen

Det frontmonterade luftfiltret är designat 
för enkel åtkomst och kan enkelt tas bort 
och rengöras i diskmaskinen.

DESIGNAD FÖR SINNESRO

Tillverkad i Storbritannien och levereras 
med en omfattande tvåårig reservdels- 
och arbetsgaranti.
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CiBO+ TILLBEHÖR
DESIGNAD FÖR FRAMGÅNG
Upptäck vårt utbud av tillbehör designade för CiBO+.

Non-stick Teflonplåt 
CIBO/TT

Non-stick 
Teflonark TFS05

CiBO+ Sparkle 
Oven Cleaner OC01

CiBO+ Protect
Oven Shield OS01

Non-stick 
Bakplåt NSBT23

Äggplåt
2/3GN CIBO/ET

Trådgaller
SH136

Mobil staplingsvagn 
med låsbara främre 
hjul SK05

Magnetisk 
spatelhållare
LTH01

Spatel
LTO2



KOMMER TILL ETT KÖK NÄRA DIG!

lincat.co.uk


