De meest complete combisteamer

Culinaire ondersteuning
Advies en begeleiding door onze chef
Levens biedt u niet alleen vernieuwende producten en een totale dienstverlening, maar ook een
zeer professioneel advies op basis van uw culinaire wensen. Samen met onze chef en andere
experts bekijken we uw concept en menukaart en adviseren we over de routing in de keuken
en de apparatuur die daar het beste bij past.

In ons Culinair Pretpark in Gilze of Oud-Turnhout worden regelmatig
culinaire workshops en demonstraties georganiseerd. Neem deel aan de sessies om
te oriënteren op nieuwe apparatuur of gun uw keukenbrigade een opfriscursus waarbij
men tot nieuwe inzichten kan komen. Wilt u uw eigen producten liever eerst testen in
onze apparatuur? Dan bent u ook van harte welkom in het Culinair Pretpark.
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Leon staat altijd voor u klaar!
Leon is binnen Levens verantwoordelijk voor de totale
dienstverlening rondom al onze merken. Betrouwbare en
bedrijfszekere apparatuur is onmisbaar voor uw bedrijfsvoering en juist dat staat bij Leon boven aan de agenda.
Leon is uw partner als het gaat om installatie, service en
onderhoud en bestaat uit een team van ruim 45 gedreven
medewerkers, waaronder leveringsmonteurs, servicemonteurs,
onderhoudsmonteurs en binnendienst medewerkers. Dagelijks
staan zij voor u klaar zodat de apparatuur van onze diverse
merken optimaal kunnen functioneren. Op Leon kunt u vertrouwen.

95

Altijd bereikbaar

Snelle levering

Leon is 24/7 bereikbaar.

Leon levert veelal uit voorraad.

Kwaliteit

Gegarandeerde inruil

Leon is uitstekend opgeleid en

Leon onderhoudt uw apparatuur perfect,

heeft veel kennis en ervaring.

zodat deze zijn waarde behoudt!

Reparatie binnen 24 uur

100% tevredenheid

Leon zorgt ervoor dat u

Leon helpt u altijd aan een

binnen 24 uur weer door kunt.

passende oplossing.

95% First-time-fix

Service met een glimlach

Leon repareert 95% tijdens

Leon houdt van zijn vak

zijn eerste bezoek!

en helpt u graag.

Leon beschikt over een modern uitgeruste werkplaats waar deskundige en
gespecialiseerde monteurs werken. Hier wordt apparatuur voorbereid voor
uitlevering. Speciale wensen aangaande apparatuur, zoals deurdraairichting,
specifieke software en dergelijke worden hier uitgevoerd.
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Innoveren zonder investeren
Levens Cooking & Baking Systems is een
totaalleverancier. Naast technische en culinaire
diensten bieden wij ook financiële diensten. Het door
Levens opgerichte Prorent is als zelfstandige financiële
dienstverlener al 30 jaar actief in de horeca-, retail- en
facilitaire branche. Bij Prorent weet men dus hoe uw cijfers
geïnterpreteerd moeten worden. Wanneer u snel aan de slag
wilt met topapparatuur zonder financiële zorgen, biedt Prorent
uitstekende voorwaarden. U beschikt over de apparatuur en laat
de techniek en investering over aan ons. Dat is de kracht van
deskundige financiering!
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3 jaar full-service huren of leasen voor

Het all-inclusive arrangement huren

gebruikte gereviseerde keukenapparatuur.

of leasen voor 5 jaar zorgeloos werken

Installatie, bedrijfsklare oplevering, opleiding,

met de allernieuwste topapparatuur.

callout service en meer. Wij zorgen voor de

U beschikt over de beste gefinancierde

financiering.

apparatuur.

Why Me
De Leventi me is het resultaat
van meer dan 40 jaar onderzoek en
ontwikkeling waarbij de eindgebruiker
steeds centraal heeft gestaan.
Onze oven heeft sinds zijn introductie, de professionele
keuken compleet veranderd. Door bewezen voordelen op
het gebied van flexibiliteit, kwaliteit en rentabiliteit is de
combisteamer van onmisbare toegevoegde waarde in de
keuken geworden.
Sinds decennia is Leventi een begrip in de wereld van restaurants,
catering, instellingen, slagerijen, supermarkten en al die andere
toepassingen, waar combisteamen een belangrijk onderdeel is van
het totale concept. De leventi me combisteamers leveren een grote
bijdrage aan de succesvolle uitvoering hiervan.

Bekijk de video

Complete controle
tot in uw vingertoppen
Stoom uit de Leventi me zorgt voor een versneld gaarproces. Door het contact met koude
producten zet stoom zich om in heet condenswater. Bij deze neerslag gaat het directe
contact gepaard met een grote en continue energieoverdracht. De warmteoverdracht
bij gecondenseerde stoom is 75 maal effectiever dan bij geforceerde hete lucht.
De werking van een combisteamer is gebaseerd op dit principe.

Een combisteamer is een oven die verschillende
bereidingsklimaten kan creëren.
Droge hete lucht
Vochtige hete lucht (stoom)
	

Combinatie van droge
en vochtige hete lucht
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CookTablet
Gebruiksvriendelijke Android touch bediening
CookTablet® werkt met Android touch-bediening net zoals uw Smartphone of tablet
en supersnel doordat de oven direct reageert op uw aanraking. Hierdoor wint u
waardevolle tijd en vermijdt u onnodige stress in de keuken. Dankzij
de heldere menustructuur van de CookTablet® is de Leventi
me nog makkelijker en efficiënter te bedienen.
Het nieuwe combisteamen heeft u zo in
de vingers!

Gebruik Hetelucht voor bakken.
Om een superieur bakresultaat te
garanderen kun je de ventilatorsnelheid aanpassen, teveel aan
vocht verwijderen door de klep

In de functie Advanced vindt
u verschillende bijkomstige
programma’s zoals voorverwarmen, rijzen en afkoelen.

open te zetten of juist vocht toe
voegen door directe stoominjectie.

CombiSmart® biedt de mogelijk-

SmartChef® zorgt automatisch

heid om stoom te controleren in

voor het bereidingsproces en

10 stappen. De oven blijft tot op

optimale instellingen. De oven

de graad nauwkeurig gedurende

past zich aan op het door u

het hele bereidings proces.

aangegeven eindresultaat!

Gebruik de functie Stomen om

Met een geheugen die tot 500

volledige schalen aardappelen,

recepten kan opslaan, bent u

rijst, pasta, groenten en eieren

verzekert van consistente en

perfect te koken.

optimale resultaten. Een recept
kan uit max. 15 stappen bestaan.
Alle recepten kunt u e-mailen en
met een USB-stick overzetten.

Zorgt voor het perfect

Gebruik Favorieten om uw

regenereren van afgekoelde

meest gebruikte recepten op

gerechten met behoud van

te slaan en zo nog sneller te

smaak, voedingswaarde en

kunnen gebruiken.

presentatie!

ClimaOptima® berekent steeds

BlueCycle® is een geheel auto-

de juiste vochtigheidsgraad

matisch, praktisch, veilig en

en voegt precies de juiste

zuinig reinigingssysteem dat

hoeveelheid stoom toe of laat

niet alleen de ovenkamer reinigt,

deze ontsnappen in geval het

maar eveneens zorgt voor

teveel wordt.

onderhoud van de oven.
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Greenlabel
Lage operationele kosten en energiebesparende techniek
De Leventi me is ontwikkeld om maximaal te presteren met een minimum aan verbruik
van water en elektriciteit. Omdat de oven zelf nadenkt wordt er enkel de strikt noodzakelijke
hoeveelheid water en elektriciteit verbruikt tijdens het bereidingsproces. Zo gebruikt de
oven alleen de energie die echt nodig is en betaalt u nooit teveel.
De Leventi me wordt op een maatschappelijk verantwoorde manier geproduceerd met de
beste materialen, onderdelen en componenten. Deze staan garant voor nog betere en zuinigere
prestaties, maar ook voor een hoge kwaliteit en dus een probleemloze en lange levensduur.
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Testen van onafhankelijke instituten tonen aan dat Leventi ovens tot 30% minder kW/h
verbruiken dan vergelijkbare ovens van andere merken. Tevens tonen testen aan dat Leventi
ovens het meest constante temperatuurverloop hebben ten opzichte van andere merken.

Energieverbruik bij 200˚C
Temperatuurverloop bij 200˚C

kWh/24u
50

220°C

40

210°C

Elextrolux
Rational

30

200°C

Eloma
Convoterm
Leventi

20

190°C

180°C

10
Leventi Convoterm Electrolux Eloma Rational

Greenlabel staat voor:
✓ Energiezuinig
Weinig kW en liters water bij gebruik en reiniging.

✓ Duurzaam
Langer afschrijven en hogere restwaarde.

Stap 1: Selecteer de juiste categorie
Smartchef is duidelijk en makkelijk
ingedeeld in verschillende product
categorieën.

SmartChef
Meer tijd voor presentatie
Dankzij SmartChef® technologie is de Leventi me een echte partner in de keuken.
Dankzij SmartChef® herkent de oven automatisch het gerecht en de hoeveelheid
die u wenst te bereiden. Dit door zeer eenvoudig het type product en het gewenste
resultaat te selecteren uit het menu. SmartChef® zorgt vervolgens voor het perfecte
bereidingsproces en de optimale instellingen. Zo kunt u uw gerechten aan de
Leventi me toevertrouwen en creëert u meer tijd voor essentiële zaken
zoals menuplanning en presentatie.

Stap 2: Selecteer de bereidingsmethode

Stap 3: Kies het gewenste bereidingsresultaat

Onder elke categorie kunt u diverse

Via makkelijke sliders op het menu kunt u de

bereidingsmethoden van het product

gewenste kerntemperatuur en kleur kiezen.

kiezen.
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BlueCycle
Laag energieverbruik, effectieve reiniging
De Leventi me ovens zijn uitgerust met het praktische, veilige en zuinige BlueCycle®. Dit volautomatische systeem reinigt niet enkel de ovenkamer, maar zorgt ook voor onderhoud van de
oven waardoor een probleemloos gebruik en een langere levensduur gegarandeerd worden.
Stel de oven in om automatisch te reinigen… de oven schakelt zichzelf uit nadat deze klaar is met
reinigen. Zo verliest u nog minder tijd en staat uw Leventi me de volgende ochtend weer klaar
voor de strijd. Een volledige reinigingsbeurt kost slechts € 1,50!

Intensiteit
Keuze uit vijf reinigingsintensiteiten;
afhankelijk van staat van de oven.

Laden
Start

De BlueCycle reinigingssachet
kan in de oven geplaatst worden.

U selecteert het BlueCycle symbool
in het display en drukt op start.

Afkoelen
De oven koelt af (of warmt op) naar
de ideale reinigingstemperatuur.

Wassen

BlueCycle Innovatief

De oven loopt het
was- en naspoelprogramma af.

Het BlueCycle systeem is ontworpen om
met een zo laag mogelijk energieverbruik zo effectief
mogelijk te reinigen. Het BlueCycle systeem is gebaseerd op een
recirculatietechniek die water op een ingenieuze wijze rond blijft
pompen en via een spruitstuk over de gehele ovenkamer verspreidt. Het
sachet met reinigingsmiddel lost op en wordt in deze watercirculatie meegenomen.
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BlueCycle Zuinig
Doordat het BlueCycle systeem recirculeert wordt het water maar
in minimale hoeveelheden afgenomen. Daardoor wordt ook een
minimale hoeveelheid elektriciteit en reinigingsmiddel verbruikt.
Omdat het een geheel automatisch systeem is, zijn ook
de arbeidskosten laag. Het BlueCycle systeem maakt
geen gebruik van storingsgevoelige, draaiende en
afsluitende onderdelen. Diverse componenten
zijn makkelijk te verwijderen in geval van
verstopping of vervuiling.

Naglans
Na het wassen krijgt de ovenkamer
een beschermende glanslaag.

Drogen
De ovenkamer wordt gedroogd ter
voorkoming van strepen e.d.

Uitschakelen
De oven is klaar en schakelt zichzelf uit
zodat er geen energie wordt verbruikt.

Uw Leventi
me oven online!
Een nieuwe kijk op combisteamers
Revolutionair en een primeur op het gebied van combisteamers!
Het Leventi me online dashboard verandert de oven in een management tool met vele mogelijkheden. De oven is te volgen vanaf uw
tablet of pc waar u eenvoudig alles kunt monitoren en regelen, van
recepten tot onderhoud en van verbruikskosten tot HACCP rapporten.

Toegevoegde waarde voor ondernemers
Door de oven te verbinden met internet komen er voor de bewuste ondernemer
vele mogelijkheden bij. De ondernemer krijgt meer inzicht in het verbruik, onderhoud
en gebruik van de oven waar slim op ingespeeld kan worden. Het grote voordeel voor
bedrijven met meerdere vestigingen is dat recepten vanaf één plek tegelijkertijd naar
alle ovens op verschillende locaties kan worden gestuurd. Verkrijg toegang tot HACCP
rapporten en bereken eenvoudig verbruikskosten. Bewaar recepten op één locatie en
deel deze direct met oven(s) op diverse locaties. Raak geïnspireerd en deel ideeën met
andere gebruikers.
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Voordelen Leventi me

Multifunctioneel
Door de mogelijkheid om te kunnen variëren met temperatuur en vocht in een gesloten
ovenkamer kan de Leventi me elk ovenklimaat creëren waardoor alle bereidingsmethodes
toegepast kunnen worden (koken, bakken, braden, stomen, stoven, pocheren, etc.)

Apparatuurbesparing
Door de multifunctionaliteit vervangt een Leventi me circa 40% van de traditionele apparatuur
als statische ovens, kookcomforts, kookketels, friteuses en natuurlijk potten en pannen.
Minder onderhoud en minder afwas zijn hier een logisch gevolg van.

Ruimtebesparing
Met het gebruik van de Leventi me wordt andere apparatuur overbodig, dit levert ook
aanzienlijke ruimtebesparing op. Door zijn beperkte afmetingen beslaat de Leventi me
slechts 1m² van het werkoppervlak.

Energiebesparing
Een direct gevolg van het gebruiken van minder apparatuur is het verbruik van minder
elektriciteit en water. Ook door de snelheid van een Leventi me worden bereidingsprocessen
korter wat minder energieverbruik geeft.

Snelheid
Kook- en gaarprocessen worden door de constante toevoer van stoom op een gelijkmatige
temperatuur, over de hele ovenkamer, sterk versneld. De continue stoomproductie maakt
het ook mogelijk verschillende producten zonder geuroverdracht tegelijkertijd te bereiden.
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Kwaliteit
Door de korte bereidingstijden blijven smaak, kleur, vitaminen en mineralen beter behouden en is
er minder verlies van natuurlijke sappen, dus malsheid. Ook worden producten tijdens de bereiding
niet beschadigd en behouden ze hun oorspronkelijke vorm.


Nauwkeurig
Een exacte instelling van temperatuur, vochtigheid en tijd, wat mogelijk is in meerdere programmeerbare stappen, zorgt voor een perfecte bereiding. Hoe complex deze bereiding ook is, terwijl
het programma loopt, heeft men de handen vrij voor andere werkzaamheden.

Minder Gewichtsverlies
Gewichtsverliezen en kookschade door indroging worden beperkt door de kortere bereidingsprocessen en de constante toevoeging van stoom door de ClimaOptima techniek. Omdat er
geen vocht aan het product onttrokken is, is er ook geen verlies. Gewichtsverlies kan tot circa
60% worden beperkt, bijvoorbeeld bij grootvlees.

Constant Niveau
De Leventi me ondersteunt de kok bij de uitvoering van zijn creatieve ideeën. Doordat de
persoonlijke instellingen kunnen worden geprogrammeerd is een hoog kwaliteitsniveau
gegarandeerd op verschillende momenten maar ook op verschillende locaties.

Arbeidsbesparing
Daluren kunnen door het gebruik van technieken als regenereren en sous-vide met een Leventi
me beter worden benut. Een Leventi me maakt meer productie mogelijk met dezelfde brigade of
dezelfde productie met minder mensen, zonder extra werkdruk.

23

Bereidingsmethoden
Hete lucht (convectie)
Op 30 tot 300 °C en 0% vocht
(o.a. voor bakken, braden, grillen, gratineren).

Stomen
Op 98 tot 100 °C en 100% vocht (o.a. voor stomen,
koken, blancheren).

Lage temperatuur stomen
Op 30 tot 99 °C en 100% vocht (o.a. voor pocheren).

Geforceerd stomen
Op 120 °C en 100% vocht (o.a. voor stevige producten).

Combistomen (climatic)
Op 70 tot 250 °C en tot 100% vocht. Automatische vochtregeling
(o.a. voor combinatiebraden met minimaal gewichtsverlies).

Lage temperatuur combistomen
Op 30 tot 99 °C en tot 100% vocht (o.a. voor vacuümgaren).

Bereiding op kerntemperatuur
Voor convectie, stomen en combistomen (o.a. met
Delta-T en Cook & Hold functies).

Regenereren
Op 20 tot 180 °C en tot 100% vocht (o.a. voor het opwarmen
van vooraf bereide gerechten (op bord) en maaltijdcomponenten).

Rijzen
Ideale vochtinstelling op lage temperatuur voor broodproducten voordat ze gebakken
moeten worden.
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Leventi me 1.06 en 1.10
10 plaats combisteamer

6 plaats combisteamer

Algemene features
• CookTablet Android-Touchbediening

	instelbare timerklok

•	Geheugen voor 500 programma’s

• Voorverwarmen tot 300°C

(15 stappen)
• BlueCycle reinigingssysteem
• Manueel of automatisch afkoelen
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• Easy-2 Way solide deurhendel
•	Cool Touch Door met ronde buitenruit
(max 65°C)

• Automatische vochtpulsering

• Dubbele glazen, isolerende deur

• RackTimer

• RVS 18-8 AISI 304 casco en beplating

• HACCP logboek

• Uitneembare deurdichting

• Automatische service diagnose

• Extern geplaatste kernvoeler

• Stoom: boiler en directe injectie (10 - 100%)

• RVS condenslekbakje in deur (afneembaar)

• Lucht Keer Systeem - auto reverse ventilator

• Handdouche

• Ventilator snelheid aanpasbaar - 9 stappen

• USB aansluiting

• Links of rechtsscharnierende deur

• Arreteerscharnierende deur op 110° en 180°

• Tweedelig inzetrek (60x40 of GN)

• 2 staps veiligheidsdeuropening

•	Timer functie met tijd, datum en

• Ronde, hygiënische en naadloze ovenkamer

Combisteamer met Android CookTablet
Automatisch reinigen door BlueCycle
Kostenbesparing in uw keuken door het GreenLabel
SmartChef als assistent in uw keuken

Leventi me 1.20 en 2.20 roll in

40 plaats roll in
combisteamer

20 plaats roll in
combisteamer
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Innovatief design
De Leventi me is het resultaat van meer dan 40 jaar onderzoek en ontwikkeling waarbij
de eindgebruiker steeds centraal heeft gestaan. Zo is er zeer nauwkeurig onderzocht
hoe bereidingsprocessen te vereenvoudigen, rendement te verhogen en kosten
te drukken. De Leventi me beschikt daarom over het meest innovatieve design
die vandaag de dag beschikbaar zijn:

Auto reverse ventilator

Easy 2-way deurhendel

Links en recht draaiende ventilator

Makkelijk links en rechts te openen

voor optimale luchtcirculatie.

deurhendel. Ook met volle handen.

Naadloze ovenkamer

Cool touch deur

Voor betere luchtcirculatie

Voor betere koeling en dus een

en makkelijk onderhoud.

koele en veilige werkomgeving.

Uitneembare deurdichting

Arreteerscharnierende deur

Makkelijk te reinigen en te

De deurafhanging heeft een

vervangen.

stopfunctie op de posities van
110° en 180°.

RVS lekbakje in deur

Extern geplaatste kernvoeler

Vangt condensdruppels op

De kernvoeler is altijd koud

zodat bij openen deur deze niet

waardoor er minder brandschade

op de grond vallen.

ontstaat in het product. De externe
plaatsing zorgt tevens voor minder
snelle slijtage.

Dubbel glas isolerend

Handdouche

Energiebesparend en een

Voor een snelle en gemakkelijke

lage warmte-uitstoot.

reiniging van de ovenkamer.

Binnenruit te openen
voor reiniging.

USB-aansluiting

Touchscreen

Voor up- en downloaden software

Gebruiksvriendelijke

en bakprogramma’s, back-ups en

Android touch bediening

HACCP gegevens.
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Technische specificaties

Leventi me 1.06

Leventi me 1.10

Hoogte

827 mm
1824 mm incl. onderstel

1087 mm
1824 mm incl. onderstel

Breedte

899 mm

899 mm

Diepte

831 mm excl. deurhendel

831 mm excl. deurhendel

Gewicht

150 kg elektrisch
155 kg gas

190 kg elektrisch
195 kg gas

Capaciteit

4 x EN 400×600 (115mm)
5 x EN 400×600 (85mm)
7 x EN 400×600 (65mm)
6+1 x U 1/1 GN (65mm)
5 x 1/1 GN (85mm)

8 x EN 400×600 mm (85 mm)
10 x EN 400×600 mm (65 mm)
11 x EN 400×600 mm (65 mm)
10 x 1/1 GN (65 mm)
8 x 1/1 GN (85 mm)

Porties

90

150

Aansluiting

3 x 380V (optioneel 3 x 230V)

3 x 380V (optioneel 3 x 230V)

Aansluitwaarde

9 kW / 13 a

18 kW / 26 A

Wateraanvoer

3/4″ buiten

3/4″ buiten

Waterafvoer (diam.)

50 mm

50 mm

Type gas

aardgas of propaan

aardgas of propaan

Aansluiting

1 x 230V

1 x 230V

Aansluitwaarde

13 kW / 13 A

21 kW / 13 A

Gasaanvoer

3/4″ buiten

3/4″ buiten

Wateraanvoer

3/4″ buiten

3/4″ buiten

Waterafvoer (diam.)

50 mm

50 mm

Opmerking

enkel met directe injectie,
zonder boiler

enkel met directe injectie,
zonder boiler

Afmetingen en gewicht

Capaciteit

Specificaties elektrisch

Specificaties gas
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Leventi me 1.20 roll in

Leventi me 2.20 roll in

1852 mm incl. onderstel/trolley

1852 mm incl. onderstel/trolley

899 mm

1122 mm

831 mm excl. deurhendel

951 mm excl. deurhendel

300 kg elektrisch
305 kg gas

400 kg elektrisch
405 kg gas

20 x EN 400×600 mm (65 mm)
15 x EN 400×600 mm (85 mm)
20 x 1/1 GN (65 mm)
15 x 1/1 GN (95 mm)

20 x 2/1 GN of 40 x 1/1 GN (65 mm)
15 x 2/1 GN of 30 x 1/1 GN (85 mm)

300

600

3 x 380V (optioneel 3 x 230V)

3 x 380V (optioneel 3 x 230V)

36 kW / 54 A

60 kW / 88 A

3/4″ buiten

3/4″ buiten

50 mm

50 mm

aardgas of propaan

gas of propaan

1 x 230V

1 x 230V

42 kW / 13 A

54 kW / 13 A

3/4″ buiten

3/4″ buiten

3/4″ buiten

3/4″ buiten

50 mm

50 mm

enkel met directe injectie,
zonder boiler

enkel met directe injectie,
zonder boiler
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