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De toekomst van grootkeukenapparatuur ziet er zonnig uit. 

Door inductie kan men nu sneller en preciezer werken,  

tegen lagere kosten. Levens Cooking & Baking Systems  

volgt deze ontwikkelingen nauwgezet. We willen minder 

energie verbruiken omdat dit goed is voor het milieu en voor 

onze portemonnee. Ook willen we producten die makkelijk 

zijn te bedienen en eenvoudig zijn te reinigen. 

De keuze voor CookTek is snel gemaakt. Een bedrijf uit de 

USA dat zich volledig heeft gespecialiseerd op inductie 

techniek en daardoor in 10 jaar tijd zich heeft weten te 

melden als één van de wereldmarktleiders op het gebied  

van inductie techniek. CookTek heeft de Energy Efficient 

Award in de Verenigde Staten gewonnen.

Levens presenteert CookTek, 
tot op de graad nauwkeurig

SinAqua drop-in SoupWell drop-in 
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Waarom CookTek
CookTek ontwikkelt producten op basis van inductie omdat het de filosofie heeft dat de keuken van de 

toekomst in zijn geheel draait op inductie techniek.

Door deze manier van denken is het CookTek inmiddels gelukt om een breed assortiment aan 

producten te ontwikkelen op basis van inductie techniek. Immers, keukenapparatuur door middel van 

inductie techniek is sneller, goedkoper, beter voor het milieu en ook nog eens veel preciezer.

Daarnaast is inductie apparatuur heel efficiënt in het gebruik van energie. CookTek gebruikt 95% van 

de benodigde energie voor het verwarmen, in vergelijking: gas is 35% efficiënt en elektrisch koken is 

50% efficiënt. 

Professionele koks rekenen op CookTek vanwege precisie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Alle 

CookTek producten zijn mooi vormgegeven, gebruiksvriendelijk en van een betrouwbare kwaliteit. 

CookTek apparatuur is gemaakt van de meest duurzame onderdelen en componenten.

Het productprogramma van Cooktek is zeer uitgebreid en biedt aan alle voedselbereidinigsconcepten 

en toepassingen diverse praktische oplossingen. Het programma bestaat uit inductieapparatuur voor:

Bereiding / Koken Warmhouden / Serveren Warmhouden / Bezorgen
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Wat is inductie?
Inductie is de nieuwste manier van 

verwarmen. Bij inductietechniek wordt 

electriciteit omgezet in een magnetisch veld 

dat met een bepaalde frequentie de 

metaalmolecullen die zich in de bodem van 

de pan bevinden in beweging zet.

Door deze beweging onstaat er wrijving 

wat weer in hitte resulteert.

Dit proces is razendsnel en zonder dat er 

directe hitte op de pan wordt gestraald. 

Tot 2 x sneller dan verwarming met een 

gasvlam. Inductie kan alleen bepaalde 
metalen verwarmen dus andere materialen 
worden niet verwarmt.

Sneller. Inductie systemen bieden u de snelste manier voor het produceren van warmte. Veel sneller 

dan bijvoorbeeld gas. CookTek inductie systemen zijn 25% sneller dan de gemiddelde gas kook-

toestellen. 2 liter water koken in 4 minuten.

Veiliger. Inductie systemen zijn veel veiliger om mee te werken omdat er geen open vuur, rood 

gloeiende kolen of andere warmtebronnen aanwezig zijn. De bovenzijde van het inductie systeem 

blijft koel, waardoor het risico van verbranding sterk wordt vermindert.

Schoner. De bovenzijde van het inductie systeem produceert zelf geen warmte; hierdoor kunt u zelfs 

tijdens het koken de bovenzijde reinigen als er per ongeluk iets op de bovenzijde wordt gemorst.  

Een vochtig doekje volstaat al.

Koeler. Doordat de bovenzijde van de inductie unit zelf geen warmte afgeeft, wordt de omgevings-

temperatuur minder snel beïnvloed. Hierdoor wordt een koeler klimaat in de bereidingsruimte 

gecreëerd.
Nauwkeuriger. Preciece digitale temperatuur- of vermogensinstelling. En wat je instelt dat krijg 

je. Doordat de techniek snel reageert, kun je temperaturen ook goed beheersen. Geen pieken en 

schommelingen meer, maar constante verwarming.

Zuiniger. Inductietechniek is een stuk zuiniger in energieverbruik. Mede door de duurzame 

constructie en materialen en een hoger rendement van energie.

Efficiënter. 95% van de inductie-energie wordt aan de pan doorgegeven. Er is nauwlijks hitteverlies. 

Op gas en elektrisch verwarmen zijn beduidend minder efficiënt (rond 35% en 50% verlies) wat 

resulteert in een hoger verbruik.
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CookTek inductie voor bereiden

CookTek biedt een breed programma aan inductieapparatuur voor koken en bereidingen in het

algemeen. Voor elk concept en of toepassing heeft Cooktek de geschikte inductie oplossing. 

Zo kan er gekozen worden uit:

  Enkele of dubbele inductiekookplaten en inductie woks.

  Counter-top (tafelmodel) of drop-in uitvoering

  Eenvoudige (2,5 kW en draaiknopbediening) of uitgebreide uitvoering (3,5 kW en tiptoetsbediening)
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CookTek OmeletBuster
De dubbele OmeletBuster zorgt voor een revolutie bij buffetten. De aansluitwaarde van de 

Omeletbuster is slechts 2 x 1200 Watt, echter kan de OmeletBuster een omelet bakken in 90 

seconden. Maar ook andere gerechten met bijvoorbeeld pasta zijn snel en eenvoudig met de 

OmeletBuster te bereiden.

Het compacte ontwerp maakt de OmeletBuster zeer geschikt voor bereidingstoepassingen waar 

weinig ruimte is of die van tijdelijke aard zijn. Door het lichte gewicht is de OmeletBuster ook 

makkelijk te vervoeren en op te bergen. De OmeletBuster wordt geleverd met 2 gealuminiseerde 

stalen pannen van 20 cm.
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CookTek Heritage
De CookTek Heritage-lijn is de inductieapparatuur in de basisuitvoering. Een praktische draaiknop 

bediening en digitale weergave zorgen er voor een eenvoudig gebruik.  De aansluitwaarde van 2,5 kW 

geeft snelheid, controle en efficiëntie. Of het nu gaat om het laagste vermogen om delicate producten 

te smelten of om explosive kracht om te koken en te braden. Men kan kan kiezen voor het bereiden op 

vermogen of op temperatuur.

  2500 watt

  LED display

  Vermogen: 20 preset instellingen

  Temperatuur: 27 preset instellingen 30 °C - 260 °C

  Pan detectie en oververhittingsbeveiliging

De Heritage is verkrijbaar in diverse uitvoeringen:

e braden. Men kan kan kiezen voor het bereiden op 

CC

Heritage Single Counter-Top

Heritage Double Counter-Top FtB

Heritage Double Drop-In FbB

Heritage Double Counter-Top SbS

Heritage Double Drop-In SbS

Heritage Single Drop-In 

Heritage Wok Counter-Top
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CookTek Apogee
De CookTek Apogee-lijn zijn de topmodellen met meer mogelijkheden. Een duidelijke LCD- display 

met meer informatieweergave en tiptoetsbediening geven nog meer bedieningsgemak. De hogere 

aansluitwaarde van 3,5 kW geeft een enorme capaciteit daar waar meer vermogen noodzakelijk 

is. Verder biedt de Apogee nog enkele handige extra’s voor optimaal gebruik. Men kan kan kiezen 

voor het bereiden op vermogen of op temperatuur.

  3500 watt

  LCD display

  Weergave actuele of ingestele waarden

  Vermogen: 100 preset instellingen

  Temperatuur: 100 preset instell. 30 oC – 260 oC

  Pan detectie en oververhittingbeveiliging

  Timer functie en blokkeringsfunctie

De Apogee is verkrijbaar in diverse uitvoeringen:

e extra’s voor optimaal gebruik. Men kan kan kiezen 

atuur.

oC

en:
Apogee Single
Counter-Top

Apogee Double Counter-Top FtB

Apogee Wok Counter-top

Apogee Single Drop-In

Apogee Wok Drop-In
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CookTek Inductie voor warmhouden

CookTek heeft naast inductieapparatuur voor koken en bereiden een aantal zeer innovatieve apparaten 

voor warmhouden en presentatie. Deze kunnen zowel op, in als onder buffetmeubels worden geplaatst. 

De inductietechniek zorgt voor een zeer precieze temperatuurbenadering waardoor de kwaliteit van de 

warm te houden producten wordt gegarandeerd.

Het buffetprogramma bestaat uit:

SinAqua™ Drop-In bain marie zonder water

Silenzio™ Counter-Top en Drop-In, rond of vierkant

Incogneeto™ Onzichtbaar onder uw bestaande meubels

SoupWell™ Drop-In ronde bain-marie en soep rechaud

SinAqua Drop-In

Silenzio Drop-In

SoupWell Drop-In ronde bain-marie en soep rechaud

Incogeento
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CookTek SinAqua™
De SinAqua is de eerste bain-marie zonder water. 

Eigenlijk dus een ‘no bain marie’. Geen gebruik meer 

van heet en vervuild water. Het gemiddelde verbruik

is slechts 300 watt/ uur. Zo bespaart u minstens 50% 

aan energie!

In elk meubel of concept kan het rvs-systeem eenvoudig 

worden ingebouwd. De SinAqua is beschikbaar in een 

uitvoering met vaste hoogte of verstelbare hoogte. 

Afhankelijk van het gekozen model heeft de SinAqua

2 of 3 flexibele inductieverwarmpunten die onafhankelijk 

in te stellen zijn (zie assortimentstabel voor de 

verschillende uitvoeringen). Zo biedt de SinAqua 

u ruimte voor 1 x 1/1GN, 2 x 1/2 GN of 3 x 1/3GN 

containers. Zeer exacte temperatuurinstelling en - 

beheersing door middel van een digitale besturing 

die ook voorzien is van een timer functie. De tijd gaat 

lopen als de GN bakken worden geplaatst. Optioneel 

zijn infrarood verwarmingslampen met LED verlichting 

leverbaar die de bovenkant van de producten 

bijverwarmen en beter presenteerbaar maken.

r. 

meer 

ruik

50% 
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CookTek SoupWell™
De Soup Well is de oplossing voor soep warm te maken en te houden in buffetmeubelen.

De Soup Well verwarmt soep in 90 minuten van een gekoelde temperatuur van 5° C naar een 

veilige warme temperatuur van 80 °C. En wanneer de gewenste temperatuur is bereikt houdt 

de Soup Well de soep op een constante wijze vast zonder dat de soep verbrand.

De Soup Well is voorzien van dezelfde techniek als de SinAqua. Het houdt soep 2 x langer 

warm en verbruikt slechts de helft van de energie.
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In tegenstelling tot de SinAqua heeft de SoupWell een klein laagje water

nodig. Dit laagje water komt in een speciale inzet waarin uiteindelijk de

soep container past. Het water zorgt ervoor dat de warmte op een egale

manier rond de soep wordt verdeeld en verbranding wordt voorkomen.

Er is echter geen wateraf- of aanvoer voor nodig. De Soup Well is voorzien

van een indicatiesysteem dat aangeeft wanneer water moet worden bijgevuld.

De Soup Well is makkelijk als drop-in in te bouwen in buffetmeubels. 

Temperatuurinstellingen en timerfunctie (waaronder warmhoudtijden) zijn 

eenvoudig via de digitale besturing in te stellen.

13
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CookTek Silenzio™
Het Silenzioprogramma is inductieapparatuur om pannen en chafing dishes op warm te houden. 

Silenzio is verkrijbaar in een counter-top en een drop-in uitvoering. De counter-top is makkelijk te 

(ver)plaatsen door zijn compacte afmetingen. De drop-in versie kan eenvoudig verwerkt worden in 

allerlei types buffet- en presentatiemeubels. De aansluitwaarde van beide is slechts 650 watt, wat 

resulteert in een zeer laag verbruik maar geeft toch genoeg vermogen om op temperatuur te blijven.

Silenzio
Counter-Top

resulteert in een zeer laa
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De digitale besturingen zijn voorzien van 4 preset temperatuurinstellingen (65oC, 75oC, 80oC en 90oC), 

die ervoor zorgen dat de units precies op de gewenste temperatuur blijven. Met eenvoudige druk op 

de knop zijn deze preset instellingen uit te breiden tot 11. Het Smart Temp systeem geeft aan wanneer 

de pan wordt opgewarmd en wanneer deze op temperatuur is. Zodra de pan van de unit af is stopt de 

inductie. Omdat de techniek geen hitte afgeeft zijn ze niet uitgerust met koelventilatoren waardoor ze 

zeer stil functioneren.

Silenzio
Drop-In
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CookTek Incogneeto™
De Incogneeto is dé relevatie op inductiegebied. Maak van je bestaande meubel een buffetmeubel 

in een handomdraai. De inductie unit wordt eenvoudig in een railsysteem onder een bestaand meubel 

geplaatst. Er hoeven dus geen gaten of uitsparingen gemaakt te worden, het meubel blijft intact. Op het 

bovenblad van het meubel wordt een onderlegger (Magneeto™) gelegd waarop de pan of chafing dish 

komt te staan. Op de onderlegger Magneeto gaat een lampje knipperen wanneer deze op de juiste plek 

ligt en draadloos contact maakt met de inductie unit.

Magneeto
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De onderlegger meet continue de temperatuur van de pan en geeft 

deze draadloos via RFID techniek door aan de inductie unit. Deze 

geeft alleen inductie-energie wanneer de actuele temperatuur afwijkt 

van de ingestelde temperatuur. Er wordt dus alleen energie verbruikt 

wanneer dit nodig is, wat dus een enorme besparing oplevert, wat 

met een aansluitwaarde van 650 watt al het geval is. Met de digitale 

besturing van de Incogneeto is het mogelijk om zeer nauwkeurig de 

gewenste temperatuur in te stellen (4 of 11 preset temperaturen). De 

Magneeto onderlegger (die standaard per unit wordt meegeleverd) 

is tevens voor te programmeren op temperatuur, zodat bij plaatsing 

op een meubel met een Incogeeto eronder, de unit direct deze 

temperatuur instelt.

Doordat de inductieunit en de pannen geen direct contact maken 

met het bovenblad van het meubel, is dit bovenblad niet onderhevig 

aan temperatuurschommelingen en oververhitting waardoor het niet 

scheurt. Dit in tegenstelling tot andere verwarmingssystemen en 

warmtelampen. Het systeem is het meest geschikt voor natuurstenen 

bladen van 20 tot 30 cm. Het railssysteem waarin de inductie 

unithangt kan verlengt worden zodat met de units kan worden 

geschoven afhankelijk van de buffetopstelling die dag.
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CookTek Inductie voor bezorgen

De CookTek bezorgsystemen zijn een revolutionaire ontwikkeling voor de take-away/ bezorg-markt. 

Met zorg bereide maaltijden en producten ook met zorg bezorgen! Op de juiste temperatuur en op 

van dezelfde kwaliteit als het moment van bereiden. Het systeem bestaat uit 2 componenten: een 

thermische tas met een metalen schijf en een oplader met inductie.

De tas wordt geplaatst op de lader. Zodra de tas contact maakt met de lader, wordt de metalen 

schijf in de tas (als de bodem van een pan) verwarmt middels inductie. Binnen 1 minuut is de tas 

op temperatuur. De metalen schijf is voorzien van een isolatie waardoor deze de warmte geleidelijk 

loslaat. Hierdoor blijft de tas tot 45 minuten warm op 70C!. Een zeer eenvoudig systeem dat zorgt voor 

waarborging van kwaliteit.

  Zuinig   Laag verbruik door de 220V/ 1,8 kW aansluiting

  Duurzaam   Lang temperatuurbehoud

  Eenvoudige bediening   Laad automatisch op en meldt wanneer klaar

  Handzaam Lichtgewicht en geen losse draden o.i.d.  

  Compact  Makkelijke afmetingen; evt. in te bouwen

  Makkelijk onderhoud     Wasbare tassen

  Kwaliteit   Vapor Vent voor ontluchting condens

Het systeem is verkrijbaar als:

  Pizza Delivery System

  ThermaCube Delivery System
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Pizza Delivery System

  Opladen in 60 seconden

  45 minuten warmhouden op 70 °C

  Capaciteit voor 3 pizza’s

  Uitvoering in 16” (40 cm) of 18” (45 cm)

ThermaCube Delivery System

  Opladen in 60 seconden

  30 minuten warmhouden op 70 °C

    Capaciteit voor maaltijden, spare ribs, shoarma etc

  Uitvoering in Small TCS (22 ltr) of Tall TCT (35 ltr)

  Tassen zelf in te delen compartimenten

  TCS en TCL kunnen op dezelfde lader
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 Assortiment Cooktek
PRODUCTEN COOKTEK MODEL VERMOGEN

AFMETING

B x D x H cm

GEWICHT

KG

BEREIDEN

1. OmeletBuster MS1202S200 2x1200 W 514x79x283 9,7 kg

2. Heritage Single Counter-Top MC2500 2500 W 353x414x126 8,6 kg

3. Heritage Double Counter-Top SbS MC2502S 2x2500 W 351x700x94 14,2 kg

4. Heritage Double Counter-Top FtB MC2502F 2x2500 W 351x700x94 14,2 kg

5. Heritage Single Drop-In MCD2500 2500 W 349x349x93 6,8 kg

6. Heritage Double Drop-In SbS MCD2502S 2x2500 W 349x698x94 13,6 kg

7. Heritage Double Drop-In FtB MCD2502F 2x2500 W 349x698x94 13,6 kg

8. Heritage Wok Counter-Top MWG2500 2500 W 374x438x186 10 kg

9. Hertiage Wok Drop-In MWDG2500 2500 W 419x419x156 9,8 kg

10. Apogee Single Counter-Top MC3500G 3500 W 351x448x126 10,4 kg

11. Apogee Double Counter-Top FtB MC3502FG 2x3500 W 351x772x126 14,2 kg

12. Apogee Single Drop-In MCD3500G 3500 W 410x525x94 10,4 kg

13. Apogee Wok Counter-Top MW3500G 3500 W 391x493x187 10,6 kg

14. Apogee Wok Drop-In MWD3500G 3500 W 419x419x156 9,8 kg

WARMHOUDEN / BUFFET

15. SinAqua 65 mm IHW062-22 2x650 W 349x552x158 10,1 kg

16. SinAqua 100 mm IHW062-24 2x650 W 349x552x197 10,7 kg

17. SinAqua 65mm (2 punt) IHW062-22 2 x 650W 349x552x158 10,1 kg

18. SinAqua 100mm (2 punt) IHW062-24 2 x 650W 349x552x197 10,7 kg

19. SinAqua 100mm (3 punt) IHW062-34 3 x 650W 349x552x197 10,7 kg

20. SinAqua 150mm (3 punt) IHW062-36 3 x 650W

21. SinAqua Adjustable (2 punt) IHW062-2A 2 x 650W

22. SinAqua Adjustable (3 punt) IHW062-3A 3 x 650W

23. SoupWell ISW062 900W 318 X 267 5,3 kg

24. Silenzio Drop-In vierkant B652-D 650 W 381x381x95

25. Incogneeto (+ Magneeto 2) B652-U 650 W 510x444x105

BEZORGEN

26. Pizza Delivery System Tas 16" STDVV001

27. Pizza Delivery System Flashpak PFPD001 1800 W

28. Pizza Delivery System Lader 16" PTDS200 512x412x217

29. Pizza Delivery System Tas 18" XLVV001

30. Pizza Delivery System Flashpak PFPD001

31. Pizza Delivery System Lader 18" XLPTDS200 1800 W 539x406x217

32. Thermacube Delivery System Charger TCS/T 200 1800W 418 x 430 x 208

33. ThermaCube Small Bag TCSBAG -

34. ThermaCube Tall Bag TCTBAG -

35. ThermaCube FlashPak Pellet/Cage TCS/T-PT -

ACCESSOIRES

30. Extra pan voor Omeletbuster ø200

31. Wokpan rvs 14WOKSS ø355

32. Chafing Dish Large Round 6,5 ltr UCG01

33. Extra Magneeto 2 onderlegger MGRFID02

34. Top Heat Boost warmtelamp / LED SinAqua THB200 600 W

35. SoupWell Insert 10,4L BM11QT -

36. SoupWell Insert 6,6L BM7QT -

37. SoupWell Adapter ring 6,6L BM7ADP -
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Levens Cooking & Baking Systems biedt een compleet pakket van 

commerciële, technische en financiële diensten aanvullend op 

het advies en de levering van CookTek inductie apparatuur. Een 

totaalpakket dat u nog meer oplossingen biedt en inspeelt op uw 

specifieke wensen.

In de Levens Cooking & Baking Plaza hebben we alle faciliteiten om 

samen met u middels demonstraties en testen het ideale CookTek 

apparaat te kiezen die het beste bij u past.

Levering, installatie en service door Levens 

Na aankoop van uw CookTek product zal het apparaat geleverd en 

in gebruik gesteld worden door onze eigen mensen. Mensen die er 

verstand van hebben. Tevens wordt indien nodig met u samen het 

apparaat voorgeprogrammeerd naar gelang uw wensen.

Ook de service en het onderhoud aan uw CookTek product worden 

verzorgd door Levens medewerkers die beschikken over de 

benodigde kennis, apparatuur, gereedschappen en onderdelen. We 

kunnen snel  

en adequaat handelen in geval van onderhoud en storingen.

Alle CookTek producten hebben een volledige garantie van 1 jaar. 

Dit houdt in dat u gedurende 1 jaar recht heeft op gratis levering en 

vervanging van een defect onderdeel (zie voorwaarden). In geval van 

storing is er de mogelijkheid dit 24 uur per dag, 7 dagen in de week 

te melden aan het Levens call center. 

Totale keukeninrichting

Levens biedt u naast de CookTek producten ook totaaloplossingen 

voor professionele (groot-)keukens. Levens heeft een verfrissende 

visie op bereidings- en uitgifte methodes en biedt een uitgebreid 

programma van kookapparatuur, vaatwasmachines en -systemen, 

koel- en vriestechniek en transport- en opslagmethodes. Naast 

kwaliteitsproducten levert Levens het gehele pakket van de bij deze 

keukeninrichting horende diensten als advies, financiering, ontwerp, 

installatie en onderhoud.

Levens & CookTek



Voor meer informatie neem contact op met:

Levens Cooking & Baking Systems B.V.

Broekakkerweg 27, 5126 BD  GILZE
Tel.: +31 (0)161 45 91 00
Fax: +31 (0)161 45 91 99
E-mail: info@leventi.nl

Levens Cooking & Baking Systems België N.V. 
Beyntellus 1, 2360 OUD-TURNHOUT
Tel.: +32 (0)14 40 33 00
Fax: +32 (0)14 40 33 09
E-mail: info@leventi.nl

WWW.LEVENS.TV




