
Per 1 januari 2020 maakt Middleby Worldwide
onderdeel uit van Levens Cooking & Baking
Systems. Middleby’s investering in Levens komt 
voort uit de wens om onze klanten verder te 
ontzorgen, door het pakket aan diensten en 
merken uit te breiden.

PERFECTE TIMING
Door de veranderende marktomstandigheden
als gevolg van de coronacrisis is besloten dit 
proces te versnellen. Afgelopen maanden is 
er dan ook heel hard gewerkt aan de lancering 
van vijf nieuwe productlijnen. 

NIEUWE PRODUCTLIJNEN
Levens is al tien jaar de leverancier van Leventi,
TurboChef, CookTek, Pitco, Desmon en 
Middleby Marshall. Daar worden nu de inno-
vatieve productlijnen Lincat, CiBO, Perfect Fry, 
FriFri en de Leventi Convector aan toegevoegd. 
Stuk voor stuk innovatieve producten die hele-
maal passen bij ontwikkelingen in deze tijd. 

Hiermee kunnen we onze klant nog beter 
van dienst zijn. En Levens Middleby zit niet 
stil, in de komende tijd gaan we door met 
de verdere uitbreiding van ons portfolio.

LEVENS MIDDLEBY
Joris Levens vertelt: 

“Ontwikkelingen binnen de branche gaan 
snel. Deze nieuwe samenwerking geeft ons 
middelen en mogelijkheden om te blijven 
groeien. We willen ons assortiment uitbrei-
den, nieuwe markten aanboren en blijven 
inspelen op de nieuwste trends. Zo investe-
ren wij momenteel in samenwerkingen met 
retail, fastservice, delivery en horecaketens. 
Middleby heeft de innovatieve merken in haar 
portfolio, wij de marktkennis, de technische 
dienst en ervaring met totaalconcepten. 
Samen staan we sterk.”

NIEUW - SNEL, KLEIN 
EN GEEN AFZUIGKAP 
NODIG!
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CONVECTIE-OVEN: SNEL, 
EFFICIËNT EN EFFECTIEF
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DIENSTVERLENING
De technische, financiële en culinaire 
diensten spelen een centrale rol bin-
nen Levens Middleby.
Levens Middleby lanceerde bovendien 
afgelopen week een compleet nieuwe 
website met alle informatie over de 
producten en diensten: 

www.levensmiddleby.com
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Lancering vijf nieuwe productlijnen, 
hét antwoord op de veranderende markt!

NIEUWS

NIEUW

Kijk voor meer informatie op www.levensmiddleby.com

Jac Levens anno 1984

NIEUW



Het gebruiken van apparatuur van Prorent geeft 
je de vrijheid, flexibiliteit en zorgeloosheid die 
nodig is om in een snel veranderende wereld 
succesvol te zijn en te blijven.

NU HUREN EN LATER BETALEN
Het door Levens Middleby opgerichte Prorent is 
als zelfstandig financiële dienstverlener al
30 jaar actief in de horeca-, retail- en facilitaire 
branche. Bij Prorent weten we dus hoe jouw 
cijfers geïnterpreteerd moeten worden. Jij 
beschikt over de keukenapparatuur en laat de 
techniek en investering over aan ons. Dat is de 
kracht van deskundige financiering!

SUCCESVOL BLIJVEN 
Je hebt plannen om de inrichting van je keuken 
of winkel te veranderen of je bestaande appa-
ratuur is hoognodig aan vervanging toe. Het eni-
ge wat nog resteert is de beslissing die je moet 
nemen over de wijze waarop je de aanschaf gaat 
financieren. 

FINANCIËLE PARTNER 
Jij weet exact waar kansen liggen, maar vooral 
ook wat de effecten zijn van de nieuwste en 
meest moderne apparatuur op de kwaliteit en 
de efficiency van de bedrijfsvoering. Prorent 
kijkt niet alleen naar cijfers, maar ook naar de 
ambitie van de ondernemer. Bovendien kennen 
we de markt en de ontwikkelingen daarvan 
uitstekend.  

ZORGELOOS ONDERNEMEN 
Wij weten als geen ander, dat creatieve onder-
nemers over zorgeloze apparatuur wensen te 
beschikken waarop altijd gerekend kan worden. 
Dit betekent in de praktijk dus ook, dat je geen 
omkijken wilt hebben naar servicewerkzaam-
heden of kosten van onverwachte storingen. 

 Geen investeringen hoeven doen
 Werken met topmerken
 Kosteloze cursussen en trainingen
 Betalen volgens turn key aanpak

Leon is de onderhoudsafdeling van Levens 
Middleby die zorgt voor de technische dienst-
verlening van kwaliteitsapparatuur in de food-
service en foodretail binnen de Benelux.

ONZE MONTEURS LEVEREN FLINKE 
BESPARINGEN OP
Het onderhoud van je horeca-apparatuur 
verdient alle aandacht, zodat je altijd op de 
prestaties van je keuken kunt vertrouwen. 
De meeste klachten komen voort uit het niet 
of slecht uitvoeren van onderhoud. Het gevolg
is dat er onnodige (dure) reparaties nodig zijn 
of apparatuur vervangen dient te worden. Een 
gedegen onderhoudscontract is dus geen 
overbodige luxe. Op Leon kun je vertrouwen!

ONDERHOUDSCONTRACT
Met geregeld en professioneel onderhoud heb 

je aanzienlijk minder storingen en defecten en 
verleng je de levensduur van je apparatuur. 
Met een Leon onderhoudscontract regel je ser-
vice en onderhoud structureel goed en zonder 
zorgen. Voor een vast bedrag per jaar ben je 
altijd verzekerd van de inzet van vakkundige 
en gespecialiseerde monteurs. 
Daarmee ben je een stuk voordeliger uit dan 
wanneer je voor ieder service- en onderhouds-
bezoek apart betaalt. Met een onderhoudscon-
tract profiteer je bovendien direct van vele 
voordelen: zoals voorrang in service, avonddien-
sten, kortingen op onderdelen en het gebruik 
van vervangende apparatuur. 

VERTROUW OP LEON EN KIES VOOR
ZEKERHEID
Onze organisatie is zo ingericht dat we 24/7 
voor je bereikbaar zijn en dat je altijd binnen 

24 uur een reactie op je vraag of melding hebt. 
Mocht een storing niet direct verholpen kunnen 
worden, dan is er vervangende apparatuur be-
schikbaar, zodat je zo snel mogelijk weer verder 
kunt. Dat betekent dat je apparatuur binnen 24 
uur weer werkend is. 

 365 dagen per jaar bereikbaar
 Onze reactietijd is korter dan 24 uur
 First time fix van minimaal 95%
 Downtime apparatuur is minder dan 24 uur

Innoveren zonder te investeren

Levering, installatie, service en 
onderhoud van je horeca-apparatuur

Kijk voor meer informatie op www.levensmiddleby.com

Complete keuken voor € 500,- per maand



WORKSHOPS EN DEMONSTRATIES
In ons Culinair Pretpark in Gilze worden re-
gelmatig kookworkshops en -demonstraties 
georganiseerd. Neem deel aan de sessies om 
te oriënteren op nieuwe apparatuur of gun 
je keukenbrigade een opfriscursus waarbij 
ze tot nieuwe inzichten kan komen. Wil je 
jouw eigen producten liever eerst testen in 
onze apparatuur? Ook dan ben je van harte 
welkom om te komen koken en bakken in 
onze showroom.

 Culinair advies in ons Culinair Pretpark
 Door ervaren chefs/adviseurs
 Professioneel advies bij menu-ontwik-
 keling
 Voorgeprogrammeerde apparatuur op   

 maat

Demonstraties, professioneel advies en begeleiding van chefs

SLIMME KEUKENS VOOR SLIMME 
ONDERNEMERS
Internet of Things zien we steeds vaker 
terug in alledaagse dingen, zoals een slimme 
thermostaat, intelligente huisbeveiliging of 
smart tv. Ook binnen de foodservice en food-
retail zijn deze ontwikkelingen al ver. Zo kun-
nen de Leventi combisteamers en bake-off 
ovens en de rapid cookingovens van Turbo-
Chef online gebracht worden. De ontwikke-
lingen om ook koelingen van Desmon en de 
friteuses van Pitco online te koppelen staan 
niet stil. Het grote voordeel voor onderne-
mers is dat je straks de hele keuken kunt 
monitoren vanaf één platform. 

MANAGEMENTTOOL
Levens online is een managementtool met 
vele mogelijkheden. Je apparatuur is te vol-
gen via je smartphone, tablet of pc. Revolu-
tionair in de keuken!

 Monitor en stel in; van recepten tot
 onderhoud en van gebruikskosten tot   
 rapporten.  
 Verkrijg toegang tot HACCP rapporten   
 en bereken eenvoudig verbruikskosten.  
 Bewaar recepten op één plaats en deel  
 deze direct met apparatuur op diverse   
 locaties.  
 Raak geïnspireerd en deel ideeën met   
 andere gebruikers. 

Elent faccus dolorerum re niant 
harit ut quas aut quas maximi

Online 
ondersteuning 
breng je 
professionele 
keuken online

Met ‘Levens online’ krijg je 24/7 inzicht 
in gebruik, verbruik en onderhoud van 
je horeca-apparatuur, waar slim op 
ingespeeld kan worden.

Samen met onze culinaire experts bekijken we jouw concept en menukaart en adviseren we over de 
routing in de keuken en de apparatuur die daar het beste bij past.

Levensonline

Culinaireondersteuning

Kijk voor meer informatie op www.levensmiddleby.com



Bake-off: ambacht met een modern twist

Bijna 50 jaar geleden ontwierp Jac Levens de eerste Leventi bake-off oven; ontwikkeld door 
een bakker voor een bakker! Leventi ovens garanderen van oudsher keer op keer het perfec-
te bakresultaat, een mooie goudbruine kleuring, een lekkere knapperige korst, een tevreden 
klant, de beste kwaliteit en techniek. 

De Leventi you brengt het gebruik van hete 
lucht en stoom in een perfecte balans middels 
speciaal door Levens Middleby ontwikkelde 
software en meet- en regelsystemen. 
De optimale luchtcirculatie en -vochtigheid 
zorgen voor het beste resultaat.

Gemaakt van hoogwaardige materialen
De meest innovatieve technologieën
Android touch bediening
Verschillende formaten (4-20 regalen)

Complete controle tot in je vingertoppen

Leventi me is de revolutionaire en intuïtieve combi-oven die het gebruiksgemak in de keuken 
naar een hoger level zal tillen. Bereidingsprocessen zijn hierin vereenvoudigt, wat betekent dat 
het rendement  wordt verhoogt  en kosten nog meer worden gedrukt.

De Leventi me vervangt circa 40% van alle 
keukenapparatuur, wat er voor zorgt  dat 
bijvoorbeeld een reguliere kachel overbodig 
wordt. Deze oven is dus een echte alleskunner 
en beschikt overinnovatieve technologieën

Gemaakt van hoogwaardige materialen  
Een echte alleskunner
Android touch bediening
Verschillende formaten (4-20 regalen)

De Leventi me SLiM combisteamer is de meest 
compacte oven in ons assortiment. Een volwaar-
dige combisteamer en bake-off oven in één met 
volledige potentie en mogelijkheden. Doordat de 
oven zeer compact is, is deze ideaal voor gebruik 
in keukens waar de beschikbare ruimte beperkt is. 
De Leventi me SLiM ovens bieden tot maar liefst 
45% ruimtebesparing in vergelijking met standaard 
modellen.

Klein maar krachtig

51,5 CM

6 X 1/1 GN

45%
ruimte-
besparing

Ruimtebesparing van 45%
Maximale flexibiliteit
Optimaal gebruiksgemak

Kijk voor meer informatie op www.levensmiddleby.com



Braden, stoven/smoren, bakken en verwarmen – een Leventi Convector 
oven is een krachtige toevoeging voor iedere commerciële keuken. 
Ideaal voor gebraad, ovenschotels, taarten en gebak. Deze oven produceert 
sublieme gelijkmatige resultaten, zelfs wanneer deze volledig gevuld is, 
dankzij zijn twee snelheden ventilatie en geoptimaliseerde luchtkeersys-
teem.

De Touch modellen zijn voorzien van vijf verschillende vochtinjectieniveaus 
om vocht toe te voegen in de ovenkamer. Het apparaat bevat een 4,3 inch 
touchscreen met makkelijk in te stellen bakprogramma’s. 

Convectie-oven: snel, efficiënt en effectief

Uitgevoerd in 1x 220V
Direct vochtinjectie
Geen afvoer nodig
In Euronorm en Gastronorm mogelijk
Plug & play

De nummer 1 op het gebied van rapid cooking

Door innovatie en het nastreven van de beste prestaties heeft TurboChef een nieuwe stan-
daard gezet in het bereiden van voedsel. TurboChef ovens zijn veelzijdig, gebruiksvriendelijk, 
energiezuinig, bereiden tot 12x sneller en geven consistente resultaten zonder in te boeten 
op kwaliteit. De TurboChef ovens bieden op ieder vlak (kook)gemak, snelheid en veelzijdigheid. 

De ovens zijn geschikt voor 99% van alle producten,
zowel ontdooid als vers. Voor ieder concept is er
wel een geschikte TurboChef oven. Van broodjes-
zaak tot bar, van restaurant tot take-away, de 
TurboChef kan iedere uitdaging aan. 

Gepatenteerde impingement technologie
Consistente garing en kleuring
Ook mogelijk in 1x 220v  uitvoering
12x sneller dan een conventionele oven
Countertop

Verantwoord frituren

Pitco combineert betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiëntie met gebruiksgemak. 
Meer rendement tegen lagere operationele kosten is waar Pitco friteuses al bijna een 
eeuw lang voor staan. 

Zij volgen nauwgezet de ontwikkelingen en ver-
anderingen in de diverse markten. Eén van deze 
ontwikkelingen is verantwoord frituren. Pro-
ducten en gerechten in zeer korte tijd bereiden 
in een friteuse, maar met een eindresultaat 
van uitzonderlijke kwaliteit. Pitco is de nummer 
1 op het gebied van kwaliteitsfriteuses. 

Uitzonderlijke kwaliteit
Elektrisch of gas
Stand-alone of gecombineerd (battery)
Verschillende bedieningsmogelijkheden

(Huurprijs: € 81 per maand) excl. btw

E 2.399,20

Actieprijs 

NIEUW

Kijk voor meer informatie op www.levensmiddleby.com



Bezorgen - alles tot op de graad nauwkeurig

Het bezorgen van eten neemt een enorme vlucht in deze tijd. Om de kwaliteit van de maaltijd 
te garanderen is het belangrijk dat het gerecht op de juiste temperatuur bij de klant aankomt.
De CookTek bezorgtassen zorgen ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

CookTek wordt door veel internationale bezorgketens 
gebruikt en is marktleider op het gebied van bezorg-
systemen. CookTek heeft een breed assortiment 
ontwikkeld op basis van inductietechniek; 
apparatuur om te bereiden, te verwarmen en te 
bezorgen.

Bezorgen met CookTek kost 
minder dan € 0,05 per maaltijd 

Innovatieve professionele koel- en vriestechniek   
Wie kiest voor Desmon, kiest voor één van de beste spelers op het gebied van koel- en vries-
techniek. Vanaf de behuizing tot de kleinste details krijgen de producten de volledige aandacht. 
Dit alles in combinatie met Italiaans design en vooruitstrevende technieken zorgt ervoor dat de 
apparaten van Desmon bieden wat de ‘food professional’ in de hedendaagse tijd vraagt. 

De producten van Desmon zijn ontwikkeld om 
lang mee te gaan. Er worden dan ook enkel 
kwalitatief hoogstaande materialen gebruikt 
waaronder RVS van superieure kwaliteit, voor 
de constructies aan zowel binnen als buitenzijde.

Geproduceerd met RVS van superieure 
kwaliteit
Voorzien van tropencompressor
‘Hufterproof’ voor intensief gebruik

Een innovatieve, snelle oven die past in een kleine keuken en bovendien geen afzuigkap nodig heeft. De oven werkt 
met een combinatie van drie warmtebronnen: hetelucht, halogeen en keramisch, en is daarmee zeer snel en veel-
zijdig. Met een CiBO oven bereid je vele gerechten van constante, goede kwaliteit in minder dan drie minuten. 
Door zijn compacte formaat en doordat hij geen afzuigkap nodig heeft, past hij perfect in een kleine keuken. Waar
hij - door de beschikbare kleuren: merlot, black metallic, champagne, teal en rvs – ook zeker niet zal misstaan!

Snel, klein en geen afzuigkap nodig!

Klein
Snel
Op 220V
Geen afzuigkap nodig

(Huurprijs: € 99 per maand) excl. btw

E 3.199,20 CiBO actieprijs

NIEUW



Lincat is de grootste Britse fabrikant van catering apparatuur. In 2011 werd Lincat overgenomen door de 
Middley Corporation. Met haar uitgebreide portfolio voorziet Lincat in alle behoeften wat betreft grootkeukens.

Levens Middleby biedt een deel van dit assortiment bereidings- en warmhoudapparatuur. Zo kunnen wij (bedrijfs)cateraars, retail, hotels, take-away 
formules en traditionele horeca(ketens) voorzien van pizzaovens, paninigrills, Bain Marie, vacumeermachines, inductie en warmtevitrines.

Catering - Snel en goed bereiden en warmhouden

Pizzaovens  Vacumeermachines  
Paninigrills  Inductie
Bain Marie  Warmtevitrines 

Frituren zonder afzuigkap op elke locatie

De Perfect Fry is de innovatieve frituur, die op iedere locatie kan worden ingezet, zonder een 
afzuigsysteem. Het apparaat filtert zelf de lucht en biedt altijd een constante kwaliteit door een 
vooraf in te stellen programma. 

Door deze unieke technische functionaliteiten 
is de Perfect Fry voor ieder concept inzetbaar; 
van bar- en streetfood tot het branden van
noten. Je kunt kiezen uit een vol- of halfauto-
matische variant. 

Frituren zonder afzuigkap
Constante kwaliteit
Keuze uit vol- of halfautomaat

Precisie, snelheid, compactheid en constante kwaliteit

Met een reeks vrijstaande, opzet en drop-inn friteuses, bieden de FriFri producten een veelzijdig 
assortiment. FriFri friteuses zijn zeer compact en hierdoor goed in te zetten binnen verschillende 
keukens en branches. Je kunt er zeker van zijn dat het maximale rendement wordt gehaald uit het 
minimale vloeroppervlak. 

Door de precisie van FriFri is de temperatuur en oliecapaciteit 
beter controleerbaar. De friteuse werkt altijd met een minimale 
oliecapaciteit en een groot vermogen. Dit biedt een aantal 
voordelen. Zo wordt de levensduur van de olie verlengd, 
waardoor je geld bespaart. Daarnaast betekent een lagere 
opname, gezonder voedsel voor je klanten.

Compact
Minimale oliecapaciteit en een groot vermogen
Vrijstaand of inbouw
Enkele of dubbele tank mogelijk



In een circulaire economie moeten we 
allemaal verminderen, hergebruiken en 
recyclen. Levens Middleby draagt hier 
haar steentje aan bij door kwalitatieve 
tweedehands horeca-apparatuur aan te 
bieden. Het apparaat wordt zorgvuldig 
nagekeken en waar mogelijk met occasion 
onderdelen hersteld. Zo hergebruiken we 
zoveel en zolang mogelijk de apparatuur.

Met Levens Circulair krijg je de mogelijk-
heid om met A-merkapparatuur aan de slag 
te gaan tegen een zeer scherpe prijs. Deze 
apparatuur wordt voor uitlevering volledig 
schoongemaakt, nagekeken en waar nodig 
gerepareerd met originele onderdelen door 
onze in-house professionals in eigen werk-
plaats.

Elent faccus dolorerum re niant 
harit ut quas aut quas maximi

Recyclen: wij geven keukenapparatuur 

een tweede leven

Leventi me
6 plaats combisteamer

Showroom
modellen
Jong gebruikt 
Occasion

Koop
(Netto)

Huur
(p.m.)

E 4.000,00

E 117,00

Leventi SLiM
6 x 2.3 combisteamer

Koop
(Netto)

Huur
(p.m.)

E 2.500,00

E 73,00

Leventi you
bake-off oven, 4 plaats

Koop
(Netto)

Huur
(p.m.)

E 3.500,00

E 102,00

Pitco 3Sc

Koop
(Netto)

Huur
(p.m.)

E 900,00

E 26,00

Desmon koelkast
700 liter

Koop
(Netto)

Huur
(p.m.)

E 900,00

E 26,00

Middleby Marshall Pizza
oven High capacity

Koop
(Netto)

Huur
(p.m.)

E 8.500,00

E 248,00

TurboChef Sota

Koop
(Netto)

Huur
(p.m.)

E 3.000,00

E 88,00
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