
MKN SpaceCombi®

Made for you.

world of cooking



Uitdagingen 
In het leven van alledag 
in de keuken
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Vierkante meters 
worden alsmaar 

duurder

Frontcooking/
Showcooking

hoge eisen aan 
energie-efficiëntie    

Het moet mogelijk zijn om 
op elk moment snel en 

vers te produceren

ongeschoold personeel/ 
tekort aan geschoold 

personeel

Keukens worden alsmaar 
kleiner: Weinig ruimte voor de 

bereiding

Groter assortiment 
gewenst

hoge hygiënische 
eisen

De keuken is het hart van de gastronomie,

waar smaakresultaten met veel inzet en

toewijding worden gecreëerd.

De omstandigheden waarin dat plaatsvindt

worden steeds complexer. Dat geldt voor zowel 

de horeca, restaurants, bedrijfsrestauratieve 

voorzieningen, de institutionele toepassingen als 

voor de out of home markt.

Steeds kleiner wordende keukens bieden weinig

plaats voor apparatuur en de bereiding van ge-

rechten. Klanten willen een groot assortiment

dat altijd snel en vers moet worden geprodu-

ceerd. Dat alles moet niet alleen door geschool-

de koks worden uitgevoerd, maar ook door 

ongeschoold personeel of tijdelijke krachten.

Dientengevolge moet de apparatuur niet alleen 

ruimtebesparend maar ook gemakkelijk te bedie-

nen zijn. Bovendien moet het er bij frontcooking 

toepassingen ook nog eens mooi uit zien.

Uitdagingen, waarvoor MKN oplossingen heeft 

ontwikkeld en uw dagelijkse leven in de keu-

ken eenvoudiger, efficiënter en bovendien een 

betrouwbare planning waarborgen!
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MKN SpaceCombi® 
De eerste professionele compactklasse

Voor iedereen de juiste 
combisteamer. 

Nieuwe markten, toenemende eisen 

–en wensen van de klanten, gebrek 

aan geschoolde arbeidskrachen en 

vele andere ontwikkelingen in de 

branche, vereisen innovatieve ideeën. 

Met onze MKN SpaceCombis heb-

ben we exact die apparaten ontwik-

keld die speciaal zijn afgestemd op 

toekomstige eisen.

De volwaardige Combisteamers in 

kleinformaat bieden alle functio-

naliteiten die haar grote ‘collega’s’ 

ook hebben, maar heeft veel minder 

ruimte nodig.

Daarbij onderstreept iedere Space-

Combi haar sterke punten als het 

gaat om de aspecten ten aanzien 

van ruimte, flexibiliteit en onafhanke-

lijkheid gaat. Keukentechnologie 

– made for you! SpaceCombi®

team
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SpaceCombi®

SpaceCombi®

magic hood

SpaceCombi®

magic team

Nu scannen  
En online 

film bekijken!

MAGIC 
HOOD
INSIDE
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#madefor you
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SpaceCombi
®

Ruimte
voor goede ideeën
De uitrusting van uw keuken moet zo perfect als mogelijk op uw gast-

ronomisch concept zijn afgestemd. Vooral in kleine keukens is het erg 

belangrijk om de beschikbare ruimte zo efficiënt als mogelijk te benutten. 

Dat wordt bereikt met veel creativiteit en een goede planning, waarbij alle 

werkprocessen in acht worden genomen.

Onze SpaceCombi is specifiek ontworpen voor ruimtebesparende keu-

kens -en ongecompliceerde toepassingen als frontcooking, self-service 

situaties, retail of vergelijkbare out of home concepten. 

MKN SpaceCombi, dat betekent de hoogste effectiviteit met de minste 

ruimte.

#madefor you
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MKN SpaceCombi®.
Zeer grote keukens.

55
cm

55
cm

SpaceCombi®

SpaceCombi®

classic
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De MKN SpaceCombi® is een 
volwaardige combisteamer met
6 GN 1/1 niveaus en met slechts 
55 cm breedte.

De SpaceCombi® is slechts 
55 cm breed en bovendien 
een een volwaardige combi-
steamer! Perfect voor mijn 
keuken, waar ruimte écht een 
issue is. Bevalt mij prima!

JULIA KOMP  
Jongste sterrenchef in Duitsland

6 x
GN 1/1 „ 

Past in iedere keuken.

Volledig professioneel gebruik met slechts

55 cm breedte – dat is de SpaceCombi®.

Deze volwaardige combisteamer is 40 pro-

cent smaller * als vergelijkbare Apparaten 

– en dat zonder concessies te doen aan de 

technische functionaliteiten.

 

Met 6 1/1 GN niveaus biedt de spacecombi 

de capaciteiten van een volwaardige

combisteamer. Intuïtief bedienconcept

Guided Cooking, automatische reiniging,

een aantrekkelijk design en vele andere

voordelen maken de SpaceCombi een v

volwaardig teamlid in uw keuken.

*in vergelijk tot MKN FlexiCombi
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So flexibel 
wie die Trends  
am Markt 
Noch nie waren Trends so schnelllebig wie heute. Das gilt auch für die 

Gastronomie. Die Wünsche der Kunden und Gäste sind im steten Wandel, 

die Ansprüche wachsen. Starre Küchenpläne, das war gestern. Heute soll 

das Essen nicht nur schmackhaft sein, sondern auch gesund. Das Ange-

bot ist vielfältig und wird appetitlich präsentiert, Speisen werden vor den 

Augen der Gäste zubereitet, das Kochen zelebriert. Genau für diese An-

forderungen hat MKN den SpaceCombi team entwickelt. Klein, kompakt, 

leicht zu bedienen und mit vielfältigen Möglichkeiten wie etwa Dünsten 

und Braten in einem Gerät. So können Sie den Wünschen Ihrer Kunden 

und Gäste mit Gelassenheit begegnen.  

#made for you

Net zo flexibel  
Als de trends in 
de markt
Nog nooit wisselden de trends zich zo snel af al tegenwoordig. Das geldt 

ook voor de gastronomie. De eisen –en wensen van klanten en gasten 

veranderen voortdurend en de eisen nemen toe. Tegenwoordig moet het 

eten niet alleen smaakvol zijn, maar ook gezond. Het aanbod is gevarieerd 

en wordt smakelijk gepresenteerd, gerechten worden voor de ogen van de 

gasten bereid, het koken is een feestje.

Speciaal voor deze vereisten heeft MKN de SpaceColmbi TEAM met haar

twee gaarruimtes ontwikkeld. Klein, compact, eenvoudig te bedienen en

met twee verschillende mogelijkheden zoals stomen en braden in één enkel

apparaat. Op deze manier kunt u met een gerust hart tegemoet komen aan

de wensen van uw gasten.

#madefor you
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So flexibel 
wie die Trends  
am Markt 

SpaceCombi ®

team
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Vis stomen of croissants bakken, aardappelwedges of kip

Grillen. Met de SpaceCombi Team bent u in staat om uw

gasten –of klanten een grote varieteit aan te bieden.

De twee gescheiden ovenruimtes laten zich separaat van 

elkaar aansturen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 

tegelijkertijd in de ene ovenruimte te stomen en in de 

andere te bakken. Verschillende features, zoals bijvoorbeeld 

Guided Cooking, zorgen voor een gelijkblijvende kwaliteit, 

ondersteunen de gebruiker én begeleiden u door het gehele 

proces. 

En dat alles met een apparaat breedte van slechts 55 cm.

Grote variëteit
op een klein oppervlak.

PROFESSIONELE COMBISTEAMER

met 2 x 6 niveaus GN1/1 met een 

breedte van slechts 55 cm.

12 x
GN 1/1

ERGONOMISCH 

Bovenste niveau 

onder 1,50 m
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SpaceCombi®

team

HYGIËNISCHE OVENDEUR 

met gesloten 3-voudige beglazing

LED VERLICHTING 

voor optimale belichting 

van alle niveaus

2x 
Aparte 
Ovenruimtes
2 kookprocessen 
Tegelijkertijd

1

2

55
cm

12 x
GN 1/1
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Bent u startklaar 
voor het out of 
home concept?

Bezoekers  
In de out of home 
markt

56% van de omzet  
alleen in Quick-Service

Omzet in   
de out of home markt 
tendens is stijgend

Uitgifte per 
klantbezoek  in de 
out of home markt

55,7Mld 290
Mld
€

5,48€56%

(Quickservice is een segment dat on-
derdeel is van de systeemgastronomie 
met counter-service met het aanbod 
van fastfood)

ca.

Bron: Deutscher Fachverlag, jaarboek 2018/2019. Out our home markt Duitsland, Italië, Spanje,
Groot Brittannië en Frankrijk
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Bent u startklaar 
voor het out of 
home concept? De out of home markt is een booming markt

en groeit zeer krachtig. Ook de omzet in deze 

markt groeit zeer snel. De locaties voor deze 

markt bevinden zich meestal op plaatsen waar

de noodzakelijke professionele kooktechnologie

niet voorzien is – bijvoorbeeld in tankstations, 

supermarkten of op vele andere locaties. Daarom

heeft MKN de passende techniek specifiek voor

dit soort situaties ontwikkeld: opdat u perfect

bent voorbereid op de nieuwe omstandigheden

en uitdagingen.
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De vrijheid,  
waar ik van houd

Koken – eenvoudigweg overal en zonder verdere afzuigsystemen!

Of het nu om streetfood gaat tijdens de wekelijkse markt, bij de bakker of bij het 

tankstation, de klanten van vandaag waarderen de kleine horeca of het heerlijke

snack-tussendoortje. Snel, vers en in de beste kwaliteit. En precíes daarvoor hebben

wij de juiste apparatuur ontwikkeld: Kleine en compacte combisteamers met een 

eigen, geïntegreerd afzuigsysteem.

Geniet u van de vrijheid om uw gastronomische ideeën naar hartenlust uit te voeren!

#madefor you
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SpaceCombi®

magic hood

SpaceCombi®

magic team

MAGIC 
HOOD
INSIDE
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Ongelimiteerd koken. Met de 
SpaceCombi® Magic Team 
openen zich volledig nieuwe 
mogelijkheden. Onze vol-
waardige combisteamer is 
niet alleen klein en compact, 
maar dankzij het geïntegreerde 
afzuigsysteem MagicHood 
volledig zelfvoorzienend. 

U kookt simpelweg daar,
waar u het wilt. Zelfs als er op 
de door U gewenste locatie 
geen afzuigsysteem 

Unlimited Cooking  
mit MagicHood.

 voorzien werd. Want bij de 
SpaceCombi® Magic Team 
geldt : opstellen, aansluiten 
en starten.

Zo kunt op tegemoetkomen 
aan de uiteenlopende eisen 
van de klanten en gasten op 
gebied van kwaliteit, versheid 
en een grote variëteit op welke 
locatie dan ook. Zeer eenvou-
dig en zonder hoge investe-
ringskosten.

Wanneer start u?

Onaangename geuren, 
blauwrook en dampen 

worden geneutraliseerd en 
stoom gedecondenseerd

Volwaardige combisteamer 
met 2 x 6 Niveaus GN 1/1 
met slechts 55 cm breedte

12 x
GN 1/1

Zó magisch is de MKN MagicHook 
 
Middels de 4-staps MKN filtertechnologie worden blauwrook, vet en 
geuren effectief verwijderd. Deze zorgt voor een fris binnenklimaat 
en een aangename atmosfeer.

Vetfilter 
(grove filtering)

Filtermat 
(grove filtering)

Stoffenfilter 
(fijnfilter)

Rook/ 
geurfiltering 

1

2

3

4

*met inachtneming van de plaatselijke verordeningen
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SpaceCombi®

magic team

55
cm

MAGIC 
HOOD
INSIDE

Eenvoudige handling: 
Filter eenvoudigweg 
uitnemen en in de 

wasmachine reinigen

Met de geïntegreerde af-
zuigkap is de foodverkoop 

niet langer meer beperkt tot 
locaties die een afzuigsy 

teem hebben.*
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Onbegrensde 
Mogelijkheden.  
Ook in het compacte 
formaat.

SpaceCombi®

magic hood

55
cm
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Eten is een belevenis met alle zintuigen. Nieuwe food-

concepten houden daarom steeds meer rekening met 

de totaalbeleving in de gastronomie. Keuken en gasten 

komen steeds dichter bij elkaar, gerechten moeten op 

de juiste manier worden gepresenteerd, frontcooking is 

niet langer een zeldzaamheid.

MKN heeft de SpaceCombi® Magic Hood precies voor 

deze nieuwe eisen aan de voorkant ontworpen. Het is 

niet alleen klein en compact, maar zorgt ook voor een 

goed binnenklimaat – constant, of u nu

bakt of grilt. Middels een meervoudig filterconcept

worden vervelende blauwdampen, vetten en overige

onaangename geuren veilig en effectief verwijderd.

Ook damp en stoom wordt door de combisteamer 

betrouwbaar afgezogen. Zonder dat daarvoor een vast 

afzuigsysteem voor moet worden geïnstalleerd kunt u 

uw gasten en klanten op deze manier altijd een aange-

name atmosfeer bieden!

Afzuiging in het apparaat  
(geen externe afvoerpijp)

onaangename geuren, blauwrook en 
dampen worden geneutraliseerd en 

stoom wordt gedecondenseerd

Volwaardige combisteamer  
met 6 niveaus GN1/1 

en slechts 55 cm breedte

6 x
GN 1/1

*met inachtneming van de plaatselijke verordeningen 21



Constante 
Gerechtenkwaliteit 
Gegarandeerd!

De MKN SpaceCombis® zorgen ervoor,

dat u uw klanten en gasten betrouwbare

topkwaliteit kunt bieden – gerecht na 

gerecht.

Eenvoudige bedieningsconcepten, stap-

voor-stap Instructies en overige 

ondersteunende functies maken de 

MKN combisteamer tot de perfecte 

Partner in het leven van alledag in 

de keuken.

Ons bedieningsconcept – net zo eenvoudig en 
intuïtief als uw smartphone.

MagicPilot
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Guided Cooking
Leidt de gebruiker door het kookproces

Veel handige functies onderscheiden het nieuwe MKN concept Guided Cooking. 

Dankzij deze filosofie gekoppeld aan een hoge mate van technische intelligentie kan zelfs 

de onervaren gebruiker culinaire topprestaties realiseren. 

QualityControl
automatische herkenning van 
de hoeveelheid, automatisch 
constante kwaliteit, zonder 
kerntemperatuurvoeler

autoChef
Kook-Know-How inclusief 
Dankzij automatische 
kookprocessen. 
Gerechtenkwaliteit wordt 
snel en veilig reproduceerbaar

ChefsHelp
Infostappen als instructie 
en hulp voor de gebruiker, 
foto’s zijn te integreren

BarcodeScan
Barcode scannen en 
kookproces starten

Favourites
favoriete kookprocessen worden 
direct op het startdisplay 
getoond, voor reproduceerbare 
gerechtenkwaliteit

VideoAssist
Bedieningstips in 
videoweergave - 365 
dagen per jaar hulpfunctie
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Eén capsule

inzetten, klaar!

Life Time Protection System 

Automatisch reinigen met two-in-one capsule

WaveClean (optie) verzorgt de automatische reiniging. 

En werkt uiterst efficiënt, hygiënisch en veilig. Met slechts 

één verzegelde two-in-one capsule voor reiniger en naglans-

middel wordt alles tot in de kleinste hoek brandschoon – 

met slechts 19 L waterverbruik.

Briljante prestaties 
met de automatische reiniging WaveClean® 
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De handmatige reiniging behoort daarom tot het

verleden. Bovendien kunt u uw kosten met ca.

40 procent reduceren *. 

Met slechts één verzegelde two-in-one capsule

voor reiniging en naglans is uw SpaceCombi®

in een handomdraai schoon. Opdat u zich op

de kern van de zaken kunt concentreren:

culinaire highlights voor uw gasten.

* in vergelijk tot handmatige reiniging

Complete binnenreiniging 

zonder handmatige nareiniging

van de hygiëne-ovendeur met 

3 voudig gesloten isolatiebeglazing

Geen extra kosten 

voor beschermende 

maatregelen/kleding 

en reinigingsmiddelen

Life Time Protection System 
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EENVOUDIGE HYGIËNE 

Doordat er geen tussenruimte is

Installatie en service 
Eenvoudig gedaan.

Connectivity – nieuwe manier 
van communiceren

Met intelligente techniek kunnen de 
apparaten met elkaar verbonden worden.
De MKN Cloud oplossing ‘Connected Kitchen’
maakt nieuwe manieren van communicatie in
de professionele keuken mogelijk.

WATER/WATERAFVOER  

slechts één centrale 

aansluiting

LUCHTAFVOER IN HET APPARAAT 

Geen externe afzuigpijp*

*niet bij SpaceCombi Team

Installatie en service – zo eenvoudig, zoals 

nooit tevoren, want bij de nieuwe SpaceCombi® 

Team en Magic Team bevindt de techniek zich 

in een lade. Deze kan zeer eenvoudig aan de 

voorzijde geopend en gesloten worden.

En dat met slechts één servicemedewerker.
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• Inbouwmogelijkheid

• Eenvoudige toegang aan de voorzijde

• Kan door één persoon uitgevoerd worden

• Elektronica in slechts één lade

SMALLER *

EN IN TE BOUWEN

*in vergelijking met een MKN stapelkit

Achteraanzicht van twee 
SpaceCombi met stapelkit

Eenvoudige installatie en 
gladde oppervlakken bij 
de SpaceCombi® Magic 
Team

Connected  
Kitchen. 

Hoogste databeveliging en 
veiligheid door een betrouwbare 
partner -Telecom

Zelfvoorzienende complete -en 
totale oplossing voor de hele 
keuken

Kooprocessen kunnen centraal
en tijd gestuurd geïmporteerd 
worden

Gebruik -en HACCP data monito-
ring en –of managen

SSL versleuteld –
MKN apparatuur zijn iet via het 
Internet te bereiken

55
cm
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www.mkn.com

MKN Maschinenfabrik 
Kurt Neubauer GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 2a
38300 Wolfenbüttel /Germany
Telefon +49 (0) 5331 89-0
Fax   +49 (0) 5331 89-280
info@mkn.de

01
/2

02
0

Technische informatie 

SpaceCombi® SpaceCombi® Classic

L x B x H (mm) 550 x 787 x 786 550 x 787 x 786

Aansluitwaarde (kW) 7,8 7,8

Spanning (V) 380 – 415, 3 NPE AC 380 – 415, 3 NPE AC

Capaciteit 6 x GN 1/1 6 x GN 1/1

WaveClean Optioneel Optioneel

MagicHood Optioneel —

HoodIn Optioneel Optioneel

Ethernet Optioneel —

SpaceCombi® Magic Team SpaceCombi® Team

L x B x H (mm) 550 x 860 x 1910 550 x 780 x 1815

Aansluitwaarde (kW) 2 x 7,8 (15,6*) 2 x 7,8 (15,6*)

Spanning (V) 380 – 415, 3 NPE AC 380 – 415, 3 NPE AC

Capaciteit 12 x GN 1/1 12 x GN 1/1

WaveClean Ja Ja

MagicHood inclusief Ja Nee

HoodIn Ja Optioneel

Ethernet Ja Ja

* Gesamtanschlusswert bei 400 V
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