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Het leven om ons heen snelt voort en deze voortgang heeft ook gevolgen voor de catering-industrie. 
Wij kunnen ons de industrie niet meer voorstellen zonder combi-steamers 

In onze v i s i e  introduceren wij een machine die u helpt met het koken, baken, braden,
stomen en grillen van alle typen voeding terwijl wordt voldaan aan de strengste hygiënische normen en 
tegelijkertijd aanzienlijke besparingen worden geboden bij het verbruik van elektriciteit en water, in tijd en op 
de aanschafprijs. De nadruk moet hierbij liggen op gemakkelijke te begrijpen bedieningsfuncties, gemakkelijk 
onderhoud en hoge betrouwbaarheid, zodat aan de wensen van onze klanten wordt voldaan.

Wij zijn erin geslaagd aan al deze eisen te voldoen door een enkele machine te bouwen, die een werkelijk 
uniek product is geworden, een product dat de concurrentie in functionaliteit en ontwerp voorbijstreeft.

D e  t i j d  v a n  p e r f e c t i e  i s  a a n g e b r o k e n .  Hier gaat Retigo VISION van start.
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RETIGO VISION is een unieke generatie van combi-steamers, die de laa-

tste nieuwe technologie introduceert in de bereiding van de meest veelei-

sende maaltijden van chefs overal ter wereld. RETIGO VISION voldoet aan 

de eisen van alle klanten en gebruikers van combi-steamers en biedt u een 

zeer goede gelegenheid maaltijden van topkwaliteit voor te zetten aan uw 

klanten, die daardoor altijd bij u terugkomen. 

RETIGO VISION komt eraan...

Retigo VISION DESIGNRetigo VISION DESIGN  • Aantrekkelijk ontwerp

Retigo EASY COOKINGRetigo EASY COOKING  • Beleef uw eigen culinaire fantasieen

Retigo VISION TOUCHRetigo VISION TOUCH  • Maak contact met de toekomst!

Retigo VISION AGENTRetigo VISION AGENT   • Uw reddingsboei, een vriend in tijden van 

nood 
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Retigo EASY COOKING

EASY COOKING biedt u opwindende mogelijkheden en zet 

snel, in slechts enkele stappen, de bereidingstechnologie op, 

zelfs voor de meest ingewikkelde maaltijden. EASY COOKING 

is een technologie die is ontwikkeld door onze professionele

chefs en houdt rekening met de speciale eisen van de internationale cuisine.

De keuze van type gerecht en bereidingsmethode
In de eerste stap kiest u het type maaltijd en de vereiste bereiding. U kunt een 

keuze maken uit twaalf categorieën. 

De keuze van de grootte van de maaltijd
U kunt kiezen of u het vlees in een stuk wilt bereiden, in dobbelsteentjes, in plak-

ken, enz. Afstemming van kleur en bereidingsgraad van rauw tot gaar
EASY COOKING beveelt niet alleen de geschikte temperaturen aan, maar 

biedt ook de optie de eindwaarden aan te passen – de kamertemperatuur 

is van invloed op de kleur, de temperatuur in de kern van de maaltijd is van 

invloed op het niveau van de afwerking.

Alles onder controle
Na de start van het EASY COOKING-programma, heeft u een duidelijk beeld 

van het bereidingsproces, omdat u op de display van de machine direct alle 

belangrijke waarden kunt zien.

Ruimte voor de fantasieën van de kok
In iedere fase van het bereidingsproces hebt u de optie de vooraf- ingestelde 

parameters naar uw eigen wensen aan te passen. EASY COOKING dicteert 

niet wat u moet doen, maar geeft u alleen advies over geschikte parameters. 

U kunt deze naar uw eigen wensen wijzigen. 

Creatie van uw eigen recepten
Als u tevreden bent met uw kookresultaten, kunt u met de unieke LEARN-functie 

uw wijzigingen in uw eigen programma's opslaan, inclusief de wijzigingen die 

u hebt aangebracht tijdens het bereidingsproces. Op basis van de EASY COOKING
-technologie kunt u gemakkelijk een oneindig aantal eigen programma's 

creëren, die het beste bij u passen. 

EASY COOKING zal heel snel een onmisbare vriend worden en zal ook 

een chef met minder ervaring in staat stellen superieure resultaten te bereiken.

Eten bereiden in een combi-steamer is nog nooit zo gemakkelijk geweest. 
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ACM
Automaticky p izp sobí technologii va ení vloženému množství potraviny a zaru uje tak stejnou kvalitu zpra-
cování p i jeho rozdílném množství.

PROGRAMOVÁNÍ
Výrazné usnadn ní práce i mén  zkušeným kucha m. Jedním stiskem tla ítka, p i dodržení stejných vstupních 
podmínek, dosáhnete vždy shodných výsledk  va ení. Snadná a rychlá tvorba program  s možností dalšího p e-
programování. Až 200 vestav ných program  s p ti podprogramy a možností uzamykání jednotlivých program  
zabezpe í každému kucha i stabiln  výborné výsledky v p íprav  jednotlivých jídel.

GRAFICKÝ DISPLEJ
Díky gra ckému displeji má obsluha stroje vždy jednozna ný a jasný p ehled, ve které fázi se p íprava pokrmu 
nachází. Zobrazovaná data se všemi hodnotami procesu, v etn  názvu pokrmu a dat HACCP, nás vizuáln  infor-
mují o procesu va ení.

ACTIVE CLEANING
Integrovaný systém automatického mytí konvektomatu p ináší vyšší komfort zákazník m. Odpadá namáhavé 
ru ní mytí, což se projeví v úspo e asu a vždy hygienicky istém varném prostoru stroje.

MAGICKÉ TLA ÍTKO
Je pln  multifunk ní, vstupní, potvrzovací a spoušt cí tla ítko, které svou jednoduchostí ovládání nahrazuje 
nadbyte ná tla ítka jednotlivých funkcí menu.
 
AUTOMATICKÝ P EDEH EV
Zajistí optimální p edeh átí konvektomatu p ed po átkem varného procesu.
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Uniek aanraakscherm
Retigo heeft een revolutionair systeem van een speciaal aanraakscherm geïn-
troduceerd VISION TOUCH. Het grote aanraakscherm met kleuren-display 
waarborgt een gemakkelijke en intuïtieve bediening. Door de unieke producti-
etechnologie kan het scherm de druk van de aanraking registreren en dat 
betekent dat het scherm perfect functioneert, zelfs onder de meest ongunstige 
condities, zoals die in sommige keukens voorkomen.
Zeer gemakkelijke bedieningsfuncties
Met het basisnavigatiescherm kunt u snel programma's selecteren en een 
reeks van aanvullende functies selecteren en wordt u de optie geboden over te 
schakelen naar handmatige bediening. Alle bedieningsfuncties worden duidelijk 
gepresenteerd met 3D-pictogrammen in kleur. Alle pictogrammen die zich op 
het bedieningspaneel bevinden zijn zo groot dat zij gemakkelijk kunnen worden 
gelezen en gecontroleerd. VISION TOUCH wordt daarom gemakkelijk beheerd, 
ook door gebruikers die nog geen ervaring hebben met een toestel als dit. 
Gemakkelijk onderhoud en lange levensduur
Een glad en naadloos oppervlak zorgt voor snel en gemakkelijk onderhoud. 
Speciale materialen waarborgen een hoge slijtweerstand en een zeer lange 
levensduur van het bedieningspaneel van de VISION TOUCH.

Retigo VISION TOUCH

 EASY COOKING  •  Hier kunt u zich overgeven aan uw kookfantasieën 

 PROGRAMS •   Dit pictogram dient voor het opslaan en bewerken 

van uw programma's en andere werkzaamheden daaraan.

 MANUAL MODE •  Maakt een snelle en gemakkelijke handmatige instelling 

   van alle parameters mogelijk

 EXTRAS •  De combi-steamer biedt u speciale functies

   voor warmtebereiding/regeneratie van voeding     

 ACTIVE CLEANING •  Drie druppels staan voor automatische reiniging van de machine

 HELP •  Onder het vraagteken vindt u korte instructies

   voor gebruik van de combi-steamer en HACCP-software 

 SETUP •  Hier kunt u gaan naar het servicemenu en de gebruiksomgeving
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H E L P E N D E  H A N D  W A A R  U  O O K  M A A R  B E N T
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Retigo VISION AGENT

U zult geen valkuilen tegenkomen in het RETIGO VISION bedieningsmenu. 

Maar als u twijfelt over het doel van een bepaalde functie of als u niet weet 

hoe u verder moet, kunt u gebruik maken van de diensten van uw virtuele vri-

end die u te hulp schiet wanneer dat waar nodig is.  U hoeft maar op de knop 

VISION AGENT te drukken en vervolgens de functie of het 3D-pictogram op 

de display te selecteren waarvoor u uitleg nodig hebt. De VISION AGENT 

toont u ogenblikkelijk een korte beschrijving van de functie en relevante tips 

voor hoe verder te gaan. 

VISION AGENT functioneert op alle niveaus van het bedieningsmenu. Waar 

u ook bent, u wordt altijd in de juiste richting geleid, dus u hoeft niet bang te 

zijn voor experimenten, zelfs niet met de meest ingewikkelde functies.     



8

E E N V O U D  I S  D E  R E G E L . . .



9

Retigo TOUCH & COOK

Werken wordt leuk
Denkt u er over uw werk met de RETIGO Vision combi-steamers sneller, eenvou-

diger en prettiger te maken? Dan moet u misschien de functie Touch & Cook 

proberen.

Neem een foto of download een foto van uw favoriete gerecht en koppel de 

foto aan een programma. De volgende keer dat u het programma selecteert, 

hoeft u alleen maar de foto en de Start-knop aan te raken

Met het fotomenu dat u zelf aanmaakt, wordt koken leuker en, dat is nog be-

langrijker, door Touch & Cook, ook sneller.

Eenvoudig onderhoud
Pictogrammen worden ingevoerd vanaf een USB-geheugen. foto's kunnen 

worden ingevoerd in de formaten *.jpg, *.bmp, *.gif en *.png. De combi-

steamer kan er tot wel 200 opslaan. U hoeft geen tijd te verspillen aan het 

aanpassen van foto's; de combi-steamer doet dat automatisch voor u.

Creëer het uiterlijk van uw eigen hoofdmenu
The RETIGO Vision biedt een unieke optie voor het creëren van uw eigen bedie-

ningsmenu. Dit is het zogenaamde Expert-menu. Het hoofdmenu toont alleen de

Pictogrammen en die door u zijn geselecteerd en de bijbehorende program-

ma's. Andere functies worden verborgen onder de juiste knoppen. Op deze 

manier kunt u uw eigen menu aanmaken volgens uw speciale wensen.
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Twee modellijnen met een brede keuze als optie verkrijgbare 

accessoires bieden u de mogelijkheid de combi-steamer te selec-

teren die helemaal aan uw wensen voldoet. 

Voor kritische klanten die het topmodel van de lijn vragen met 

alle leverbare apparatuur en een vriendelijke en intuïtieve bedi-

ening hebben wij de RETIGO BLUE VISION geïntroduceerd. 

Anderzijds is de RETIGO ORANGE VISION een basismodellen-

lijn, die voldoet aan de eisen in keukens waar herhaaldelijk een-

voudige maaltijden worden bereid.
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ORANGE VISION 
(injectie, boiler, gas)

- VISION TOUCH – aanraakbedieningspaneel
- Digitale regel-display
- Hete lucht 30 – 300 °C
- Combinatie 30 – 300 °C
- Stomen 30 – 130 °C
- Hygiënische bereidingskamer
- 99 programma' s in 9 stappen
- Bi-directionele ventilator
- Temperatuursonde
- Geïntegreerde waterspuitmond
- Deur met gebogen glas
- Regeneratie
- Banketsysteem
- Logische ECO-schakeling
- AutoClima
- Automatisch voorverwarming/koeling
- Automatische start
- BCS (Boiler-regelsysteem)*
- SDS (Service- en Diagnosesysteem)
- CCS (Calcium-regelsysteem)*
- WSS (Waterbesparingssysteem)
- Dubbel beglazing deuren voorkomt warmteverlies
- Afneembare deurafdichting
- Halogeen verlichting
- Deurgrendel in twee standen (veiligheidsstand)
- USB-aansluiting
- LAN – internet-communicatiekanaal

Opties
- Flapafsluiter
- 1/2 ventilatorsnelheid+Ventilator-stopfunctie
- Linker deur (611, 1011)
- Veiligheidsfunctie deuropening
 in twee stappen
*- geldig voor boiler combi-steamers
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BLUE VISION 
(injectie, boiler, gas)

- EASY COOKING
- VISION TOUCH – aanraakbedieningspaneel
- VISION AGENT – navigator-knop
- ACTIVE CLEANING (automatische reiniging)
-  TOUCH & COOK – maak verbinding met een 
 programma door middel van een foto
- Gekleurd aanraakscherm
- 4-punts sonde
- Hete lucht 30 – 300 °C
- Combinatie 30 – 300 °C
- Stomen 30 – 130 °C
- Hygiënische bereidingskamer
- Nachtinstelling voor braden/bereiden
- Braden/bereiden op lage temperatuur
- Delta T-Braden/bereiden
- Cook & Hold
- Regeneratie
- Banketsysteem
- Separate rek-timer
- Tot wel 1.000 programma's programmeren 
 in 20 stappen
- Bi-directionele ventilator
- Ventilator met 5 snelheden
- Ventilator-timer
- LEARN-functie
- Logische schakeling voor Energie
- Ventilatorstop – Functie voor onmiddellijk 
 stoppen van ventilator
 wanneer de deuren opengaan
- Automatische voorverwarming/koeling
- Autoclima – stoomverzadigingsregeling
- Automatische start
- QuickView – snel programmaoverzicht
- ACM (Automatisch Capaciteitsbeheer)
- BCS (Boiler-regelsysteem)*
- SDS (Service- en Diagnosesysteem)
- CCS (Calcium-regelsysteem)*
- WSS (Waterbesparingssysteem)
- Flapafsluiter
- Geïntegreerde waterspuitmond
- Deurgrendel in twee standen (veiligheidsstand)
- Deur met gebogen glas
- Halogeen verlichting
- Afneembare deurafdichting
- Dubbel beglazing deuren voorkomt warmteverlies
- Turbo-stoomfunctie – snel stomen
- USB-aansluiting
- LAN – internet-communicatiekanaal

Opties
- Linker deur (611, 1011)
- Veiligheidsdeur die opent twee stappen
- Tweede temperatuursonde
*- geldig voor boiler combi-steamers

Retigo BLUE VISION & ORANGE VISION
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perfectie in vormgeving...

RETIGO VISION biedt modellen in zes verschillende formaten 

en drie typen (boiler, injectie, gas) die voldoen aan de eisen 

van iedere catering-voorziening, van kleine restaurants en fast-

-food-vestigingen tot keukens met grote capaciteit. 

Sets van de RETIGO VISION

* 
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B 623 i; O 623 i

elektriciteit
injectie
6 bakken GN2/3

30-50
65
683 x 575 x 644
65 kg

4,9 kW (3,3 kW*)

10 A (16 A*)
3 N~/400 V/50 Hz
1 N~/230 V/50 Hz
G 3/4“ | 40
 
30–300 °C

B 611 i; O 611 i

elektriciteit
injectie
7 bakken GN1/1
7 bakken 400/600
50–150
65
933 x 786 x 863
110 kg

10,2 kW

16 A
3 N~/400 V/50 Hz

G 3/4“ | 50

30–300 °C

B 611 b; O 611 b

elektriciteit
boiler
7 bakken GN1/1
7 bakken 400/600
50–150
65
933 x 786 x 863
116 kg

10,2 kW
9 kW

16 A
3 N~/400 V/50 Hz

G 3/4“ | 50

30–300 °C

B 611 ig; O 611 ig

gas **
injectie
7 bakken GN1/1
7 bakken 400/600
50–150
65
933 x 926 x 863
132 kg
13 kW
0,3 kW

1,3 m3/hod
10 A
1 N~/230 V/50 Hz

G 3/4“ | 50
G 3/4“
30–300 °C

B 1011 i; O 1011 i

elektriciteit
injectie
11 bakken GN1/1
11 bakken 400/600
150-250
65
933 x 1046 x 863
132 kg

17,6 kW

32 A
3 N~/400 V/50 Hz

G 3/4“ | 50

30–300 °C

B 1011 b; O 1011 b

elektriciteit
boiler
11 bakken GN1/1
11 bakken 400/600
150-250
65
933 x 1046 x 863
138 kg

17,6 kW
12 kW

32 A
3 N~/400 V/50 Hz

G 3/4“ | 50

30–300 °C

Model

Energie
Stoomopwekking
Capaciteit
Capaciteit (optie)
Capaciteit van maaltijden
Ruimtevereisten (mm)
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Gewicht
Warmtevermogen
Totaal vermogen
Stoomopwekkingsvermogen
Gasverbruik G20
Zekeringbeveiliging
Voltage
Voltage (optie)
Wateraansluiting | afvoer [mm]
Gasaansluiting
Temperatuur
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SLEUTELWOORD:

B – Blue Vision, O – Orange Vision
i – injectie b – boiler, g – gas
* voltage 1 N~/230 V/50 Hz

** gas alternatief – aardgas G20 of fl essengas G30
optionele rookkanaaluitgang A

3
 (zonder schoorsteen) of B

13
 (met schoorsteen)

MODELLEN & SETS

B 1011 ig; O 1011 ig

gas **
injectie
11 bakken GN1/1
11 bakken 400/600
150-250
65
933 x 1 186 x 863
154 kg
18 kW
0,8 kW

1,9 m3/hod
10 A
1 N~/230 V/50 Hz

G 3/4“ | 50
G 3/4“
30–300 °C

B 1221 i; O 1221 i

elektriciteit
injectie
13 bakken GN2/1
(26 bakken GN1/1)
400-600
60
1 105 x 1 353 x 997 
197 kg

35 kW

63 A
3 N~/400 V/50 Hz

G 3/4“ | 50

30–300 °C

B 1221 b; O 1221 b

elektriciteit
boiler
13 bakken GN2/1
(26 bakken GN1/1)
400-600
60
1 105 x 1 353 x 997
207 kg

35 kW
24 kW

63 A
3 N~/400 V/50 Hz

G 3/4“ | 50

30–300 °C

B 2011 i; O 2011 i

elektriciteit
injectie
21 bakken GN1/1

400-600
60 
948 x 1 824 x 871
221 kg

35 kW

63 A
3 N~/400 V/50 Hz

G 3/4“ | 50

 30–300 °C

B 2021 i; O 2021 i

elektriciteit
injectie
21 bakken GN2/1
(42 bakken GN1/1)
600–900
60 
1 105 x 1 819 x 996
330 kg

59,4 kW

100 A
3 N~/400 V/50 Hz

G 3/4“ | 50

 30–300 °C

B 2011 b; O 2011 b

elektriciteit
boiler
21 bakken GN1/1

400-600
60
948 x 1 824 x 871
233 kg

35 kW
24 kW

63 A
3 N~/400 V/50 Hz

G 3/4“ | 50

30–300 °C

B 2021 b; O 2021 b

elektriciteit
boiler
21 bakken GN2/1
(42 bakken GN1/1)
600-900
60
1 105 x 1 819 x 996
344 kg

59,4 kW
48 kW

100 A
3 N~/400 V/50 Hz

G 3/4“ | 50

30–300 °C
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ACM - Past de tijd van 
het bereidingsproces 
automatisch aan de 
hoeveelheid geplaatste 
voeding aan, en garan-
deert daarom gelijke 
resultaten ongeacht de 
hoeveelheid voedsel.

Hygiënische bereidings-
kamer - Hygiënische berei-
dingskamer met ronde hoe-
ken aan de binnenzijde is 
gemakkelijk te onderhouden. 
Een speciale oppervlakte-
behandeling waarborgt een 
hoge roest bestendigheid.

FanStop - een on-
middellijke afsluiting 
van de ventilator - 
als de deur wordt 
geopend, dit vermin-
dert aanzienlijk het 
verlies van warmte 
en stroom uit de be-
reidingskamer.

Ventilator - de optie voor het 
instellen van vijf verschillende 
snelheden van de ventilator 
zorgt voor perfecte resultaten, 
zelfs bij de meest exotische 
maaltijden. Rotatie in twee rich-
tingen zorgt voor een gelijkma-
tige verdeling van de warmte in 
de gehele bereidingskamer.
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PERFECTE DETAILS

Met de robuuste handgreep kunt u de deur van uw com-
bi-steamer gemakkelijker en comfortabeler sluiten.
Een speciaal mechanisme aan de binnenzijde stelt u in 
staat de deur te openen door de handgreep naar links 
of naar rechts te draaien en de deur te sluiten door 
deze licht aan te drukken, en dat is heel belangrijk 
bij manoeuvres met volle gastronomische schalen.
 

De speciaal ontwikkelde gebogen glasplaat aan de 
voorzijde is niet slechts een ontwerpelement, maar 
doordat er een opening is tussen de buitenste kro-
mming en het vlakke glas aan de binnenzijde, is het 
ook een koelelement. Het oppervlak van de buitenste 
glazen plaat wordt veel beter gekoeld.

Een monteur of onderhoudstechnicus hoeft alleen 
maar het regelpaneel naar buiten te trekken en de 
elektronica van de regel-unit is bereikbaar.

Zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en 
maakt dat onderhoud gemakkelijk is uit te voeren.

Met een vierpunts temperatuursonde is een perfecte 
temperatuurmeting binnen in het voedsel gegaran-
deerd. De "T"-vorm zorgt voor comfortabel gebruik 
van de sonde.

Geïntegreerde uitloopbak onder de deur voor het 
opvangen van gecondenseerd water voorkomt on-
gewenste vorming van druppels.

DE HANDGREEP 

DE DEUR

DEUR MET DUBBELE 
BEGLAZING 

TEMPERATUURSONDE 

GEÏNTEGREERDE 
uitloop-bak 

AFNEEMBAAR PANEEL 
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Programma Lengte
Retigo Active 

Cleaner
Aanbevolen gebruik volgens de mate van verontreiniging

Energiever-
bruik (kW)

Water 
verbruik 

(l) 

Waterspoeling 17 minuten NEE Reinigen zonder gebruik van reinigingsmiddel 0, 7 20

Basisreiniging 62 minuten JA- 1 st Programma geschikt voor lichte reiniging 1, 35 30

Dagelijkse 
reiniging

83 minuten JA- 1 st Aanbevolen reinigingsprogramma voor dagelijks gebruik 1, 5 40

Extra reiniging 110 minuten JA- 2 st Intensief programma voor krachtig vuil 1, 8 50

Reiniging met 
de hand

68 minuten

JA - Retigo 
Manual 

Cleaner voor 
reiniging met 

de hand

Aanbevolen voor reiniging zonder gebruik van het 
Retigo Active Cleaning- systeem

1, 35 30
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Retigo ACTIVE CLEANING

Na een drukke dag in de keuken is schoonmaker een van de meest onple-

zierige taken. Dit geldt echter niet voor het onderhoud van de Retigo BLUE
VISION combi-steamer die is voorzien van het automatische reinigingssysteem

ACTIVE CLEANING. 

5 Reinigingsprogramma's
U kunt op basis van de mate van verontreiniging een van de vijf reinigingsprogram-

ma's kiezen en zo zorgt u ervoor dat uw combi-steamer altijd perfect schoon is.

De reinigingsprogramma's verschillen in lengte en in reinigingsintensiteit. Het 

basisprogramma duurt maar ongeveer 17 minuten, het langste programma 

duurt 110 minuten. 

Retigo Active Cleaner
Voor perfecte resultaten heeft de Retigo Company een speciaal reinigingspoe-

der ontwikkeld Retigo ACTIVE CLEANER dat direct op de bodem van de be-

reidingskamer van de combi-steamer wordt aangebracht. Het wordt geleverd 

in speciale kunststof verpakkingen.Als het gaat om lichte verontreiniging, is 

een half pakje voldoende.

Twee in een
Het reinigingspoeder bevat zowel de reinigende als de spoelende component, 

wat maakt dat u niet meer. zoals vroeger, twee verschillende schoonmaakmid-

delen hoeft te gebruiken.

Besparingen voor u
Het automatische systeem ACTIVE CLEANING levert een aanzienlijke tijds- 

en kostenbesparing op. Het halve uur, wat het reinigen met de hand toch 

minimaal zou vragen, kunt u wijden aan een andere activiteit, omdat u met 

het automatische systeem alleen maar het juiste reinigingsprogramma hoeft 

te selecteren en het schoonmaakmiddel hoeft aan te brengen. Wanneer het 

schoonmaken klaar is, droogt de combi-steamer zichzelf en schakelt na enkele 

minuten over naar het stand-byprogramma, wat betekent dat de gebruiker 

niet hoeft te wachten tot het programma voorbij is.  

Langere levensduur
Het regelmatige gebruik van het automatische systeem ACTIVE CLEANING 

zorgt ervoor dat de bereidingskamer in perfecte staat is en dat verlengt de 

levensduur van de oven aanzienlijk.
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Communicatie-interface & HACCP-analyse

Communicatie-interface van RETIGO VISION
Virtuele communicatie is vanzelfsprekend in de wereld van vandaag. Mogelijkhe-
den zijn onbegrensd en hetzelfde geldt voor de RETIGO VISION combi-steamer.
U kunt niet alleen de machine via een LAN-verbinding (connector RJ45) koppe-
len aan een computer of computernetwerk, maar de ovens zijn ook voorzien 
van een USB-connector voor gebruik van randapparatuur zoals een USB-flash-
geheugen. Dankzij deze eigenschappen is het mogelijk:
 •  De combi-steamer een eigen IP-adres toe te wijzen
 • Via de Internet-browser verbinding te maken met een 
  combi-steamer op afstand 
 •   Programma's, recepten, foto's of melodieën via USB of Internet vast 

te leggen en te laden
   
 •  HACCP-gegevens te downloaden en weer te geven    
 •  Toegang tot het servicemenu vanaf een computer op afstand
  (door middel van een PIN-code) 
 •  Besturingssoftware te updaten
 •  De combi-steamer direct vanaf een computer op afstand te bedienen
 •  Weergaveoptie voor foutmeldingen

HACCP-analyse
HACCP is een afkorting van Hazard Analysis and Critical Control Points 
(Risicoanalyse en Kritische Controlepunten), software die overal ter 
wereld wordt gebruikt voor preventieve maatregelen voor waarborging van de 
gezondheid en de veiligheid van levensmiddelen en maaltijden bij alle activi-
teiten die verband houden met de productie, verwerking, opslag, behandeling, 

het vervoer en de verkoop aan de eindgebruiker. 

Software van de Retigo Company biedt u:
 •  Download, weergave en opslag van gegevens
 •  Protocol afdrukken, opname van het bereidingsproces,
  afdrukken van tabellen
 •  Snelle en eenvoudige aanmaak van programma's
 •  Weergave van HACCP-gegevens direct vanaf hes scherm van het
  bedieningspaneel van de combi-steamer

HACCP-gegevens (temperatuur bereidingskamer, temperatuur binnenin het voedsel, 

geselecteerde stand, aanvullende functies, maar ook eventuele gebeurtenissen, bijvo-

orbeeld het openen en sluiten van de deur, wijziging van stand, wijziging van ingestelde 

temperaturen, storing in de stroomvoorziening, enz.) worden automatisch opgeslagen in 

het elektronische bediening is geheugen van ieder toestel (geheugencapaciteit is goed 

voor 160 uur voedselbereiding) en er kan met deze gegevens een tabel of een schema 

worden aangemaakt.
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Retigo-Banketsysteem

Met de term „banket“ worden diners aangeduid bij buitengewone, officiële 

of feestelijke gelegenheden, waarbij eten en drinken wordt geserveerd aan 

gasten die aan tafel zijn gezeten. BANKETSYSTEEM betekent dan een inge-

wikkeld concept, dat activiteiten omvat vanaf de bereiding van grondstoffen 

zelf, het bereiden, koelen, onderhouden tot aan regeneratie, en vervolgens het 

opdienen van de voltooide maaltijden aan de klant.

De Retigo Company biedt producten aan die in combinatie met onze ovens een 

professionele benadering van deze moderne stijl van dineren heel gemakkelijk 

maakt. 

Banketwagens en -manden- zorgen voor een perfecte plaatsing van bor-

den in de combi-steamer, de perfecte verwarming van het gerecht en een 

gemakkelijke manipulatie van tot wel 70 tegelijkertijd.

Retigo thermo-kappen - zorgen voor een constante temperatuur van het 

gerecht gedurende 20 minuten zonder enig verlies van kwaliteit.

Onze producten bieden de productie van uw culinaire etablissement flexibiliteit 

en uw klanten zullen zeker het professionalisme van uw personeel waarderen.
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ACCESSOIRES

Het assortiment van accessoires dat nodig is voor het gemakkelijk functione-

ren van de RETIGO VISION combi-steamer is zeer uitgebreid. 

De onscheidbare onderdelen van de RETIGO VISION combi-steamer zijn de 

standaarden, tafels, consoles voor de bevestiging van het model 623 aan de 

wand, laadwagentjes zowel gewoon als voor het banketsysteem, thermokap-

pen voor banketsystemen, enz.

Er zijn vele mogelijkheden voor het variëren van deze producten en het is 

geheel aan u een keuze te maken.

De gastro-containers zijn ook een noodzakelijk type van de accessoires. Wij 

bieden naast de klassieke roestvrijstalen gastro-containers in diverse afwijkin-

gen en formaten, ook speciale gastro-containers. 

Retigo Frit - speciale frituurmand, ontworpen voor het frituren van patat of 

dergelijke producten in de combi-steamer. 

Retigo Grill - een teflon-grill speciaal ontwikkeld voor het grillen van diverse 

soorten vlees en van groentemaaltijden.         

Retigo Snack - dit is een metalen teflonplaat met ronde mallen, die

door breedte en oppervlak warmte perfect verspreid en op deze manier bui-

tengewone resultaten geeft in een zeer korte tijd. 

Retigo Bake - bakplaat gecoat met een dunne laag Teflon, die ideaal is voor 

het bakken van brood, maar ook voor het bakken van schnitzels, enz.

Wij bieden meer:
 •  Roestvrijstalen volledige en geperforeerde GN – diepte 20, 40, 60, 100 mm 

 •  Vorm voor dumplings (hartige of zoete broodjes)

 •  Draadplanken voor kippen

 •  Planken van roestvrijstalen draad

 •  Geëmailleerde GN en platen

 •  Bak- en patisserieplaten 400 x 600 mm

Al deze soorten accessoires zijn direct verkrijgbaar in afmetingen GN 2/3, 1/1, 

2/1*. Ons professionele personeel zal u helpen met de selectie van de juiste 

accessoires naar de wensen van uw etablissement. Dit betekent dat u alleen 

accessoires koopt die u nodig hebt.

*- Roestvrijstaal alleen geheel GN – diepte 40, 60, 100 mm

  Roestvrij geperforeerd GN – diepte 60, 100 mm

  geëmailleerd GN – diepte 40, 60 mm
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Logische schakeling voor Energie 

Laag verbruik van elektrische energie wordt behaald door een aantal functies te combineren:

Samenvatting:
Temperatuur wordt snel bereikt, er gaat weinig warmte verloren en de regeling van de luchtcirculatie in de berei-

dingskamer geven tezamen een betere warmteuitwisseling tussen het voedsel en de omgeving en daardoor bespa-

ringen van elektrische energie van tot wel 50%, bij vergelijking met verbruik in gewone elektrische ovens.

Voorts zijn de RETIGO Vision Combi Steamers tot wel 25% effi ciënter in verbruik van elektrische energie, bij verge-

lijking met andere stoomovens die op dit moment op de markt verkrijgbaar zijn.

RECUPERATOR

ISOLATIE VAN BEREIDINGSKAMER

DEUR 

ELEKTRONISCH GEREGELDE 
VERWARMING 

Er wordt geen energie verspild. Deze oplossing zorgt ervoor dat overtollige 
warmte wordt gebruikt voor het voorverwarmen van water, dat vervolgens in 
de bereidingskamer wordt geleid, waar het verandert in stoom. 

de bereidingskamer wordt beschermd door een hoogwaardige isolatie van 
40 mm, die garandeert dat warmteverliezen minimaal zijn. 

thermische isolatie is perfect gegarandeerd door een deur met dubbele beglazing.

de RETIGO Vision is voorzien van een verfi jnd systeem, dat de temperatuur 
van de bereidingskamer bewaakt. Wanneer de vereiste temperatuur eenmaal 
is bereikt, wordt de temperatuur geregeld door middel van microprocessoren. 
Daarna wordt de temperatuur op het juiste niveau gehouden door middel van 
impulsverwarming met minimaal energieverbruik.
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GREEN ECO-BESPARINGEN

De RETIGO Vision Combi Steamers zijn machines met de hoogste energie-effi -

ciency verkrijgbaar waar dan ook ter wereld. Verbruik van water en elektrische 

energie zijn zo laag, gekoppeld aan andere lage bedrijfskosten, dat de inves-

tering aanzienlijk sneller rendement oplevert. De RETIGO Vision is dus niet 

alleen economisch verantwoord maar ook milieuvriendelijk.  

RETIGO Water Saving System (Waterbesparingsysteem)
WSS (Water Saving System - Waterbesparingsysteem) is een uniek 

koelsysteem voor behandeling van afvalstoom. De besparing van WSS is ge-

baseerd op het afkoelen van de afvalstoom in een speciale kamer, waar de 

stoom condenseert en tegelijkertijd wordt gebruikt voor voorverwarmen. Het 

resultaat is dat slechts een kleine hoeveelheid koud water wegloopt.

Voorbeeld van verbruik*

 

Actieve reiniging
Bij het schoonmaken vrij zijn er altijd vragen over de toename van het water-

gebruik. Bij de RETIGO Vision Combi Steamers is daar echter geen sprake van.

De unieke Actieve Reiniging van het automatische afwassysteem van RETIGO 

werkt als een gesloten watercircuit. Dat betekent dat het water, waarmee de 

machine is gevuld, niet wordt afgetapt direct naar de eerste circulatie en niet 

wordt vervangen door nieuw water, maar opnieuw wordt gebruikt. Dus u be-

spaart niet alleen water maar ook reinigingsmiddel, want dat kan een langer 

zijn werk doen door de circulatie.

Gebruiksvoorbeelden

Samenvatting
Watergebruik voor stoomproductie is ongeveer 20 liter per uur werking van de 

steamer. Vergeleken met koken in klassieke boilers is dit gebruik verwaarloosba-

ar. en vergeleken met andere combi-steamers op de markt komt de RETIGO 

Vision tot 70% lager waterverbruik dank zij dit revolutionaire WSS-systeem.

Waterverbruik in de verschillende programma's wordt vermeld op pagina 14 van deze catalogus.
* Deze waarden gelden bij werking op volle capaciteit van de RETIGO Vision 611 in de stand Eco-
nomy. Resultaten kunnen variëren als gevolg van verschillende grondstoffen en/of technologische 
processen die worden gebruikt.

Gegrilde kip (1,5 kg/ 8 st.)
Friet (2,5 kg)

Watergebruik (l) 

RETIGO 4

De krachtigste mededinger 
in de markt

16

Automatisch wassen Watergebruik (l) Wastijd

RETIGO 17 30 min.

De krachtigste mededinger 
in de markt

39 30 min.
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Besparing van ruimte en kosten in de keuken met een capaciteit van 1000 maaltijden per dag:

Een afschrijving van de boiler RETIGO BLUE VISION 10 x GN 1/1

Geldig voor economisch bereidingsproces voedsel

Dagelijks 
verbruik

Jaarlijks 
verbruik

Prijs voor 
entiteit
in EUR  

Jaarlijks 
verbruik 
in EUR

Besparingen 
in %

Totale 
besparingen 

in EUR

Vlees/kg 20 6000 6 36000 15 5400

Bijgerecht/kg 40 12000 1,2 14400 15 2160

Vet/kg 5 1500 1,2 1800 70 1260

Energie/kW 60 18000 0,16 2880 40 1152

Totale besparin-
gen in EUR 9972

Investering – 
Retigo Vision
B 1011
b – prijs in EUR

10520
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EEN SLIMME INVESTERING

Besparing van gewichtsverlies
Wanneer u uw vlees bereidt in een gewone heteluchtoven, is het gewichtsverlies tot wel 50% meer dan 

bij bereiding in een combi-steamer.

Besparingen door voedsel te bereiden met stoom
Bij traditioneel voedsel bereiden in water verliest voedsel gewicht, de frisse kleur en grote hoeveelheden 

mineralen en vitaminen. Geheel het tegenovergestelde geldt wanneer u de stoomstand gebruikt van de 

combi-steamer; alle voedingswaarden, gewicht en kleur van het voedsel blijven behouden. De RETIGO 

Vision maakt ook gebruik van het AutoClima stoomregelingssysteem, waardoor het een hoge stoomver-

zadiging kan bereiken, wat het proces van het bereiden van voedsel met stoom verder verbetert.

Besparingen van vet
Bekend is dat bij de traditionele bereiding van voedsel aanzienlijke hoeveelheden vet worden verbruikt 

bij het bakken, draden en frituren. Anderzijds gebruikt de RETIGO Vision Combi Steamer bijna geen vet 

in het bereidingsproces van voedsel. De RETIGO gebruikt bijvoorbeeld slechts ongeveer 0,8 l olie voor 

de bereiding van 100 pork-steaks in drievoudige deeglagen. Gewone bereiding van dezelfde gerechten 

zou ongeveer 6 l olie vragen. Dat betekent dat u ongeveer 85% vet bespaart.

Besparing van ruimte
Een combi-steamer neemt ongeveer 1 m2 ruimte in beslag en vervangt tegelijkertijd tal van technologi-

sche apparaten.

Besparing van tijd en werk
Door over te schakelen op combi-steamers bespaart u ook kostbare tijd. Door het werkingsprincipe leve-

ren de RETIGO combi-steamers een grote besparing van uw kosten op. Zo kunt u een hoger rendement 

bereiken op uw bedrijfsmiddelen en dus meer betekenen voor uw klant, die graag terug zal komen.

Een combi-steamer bespaart een aanzienlijk deel van uw kosten, wat kan 

worden gebruikt om uw klanten beter van dienst te zijn.

Boiler- en sproeisysteem in een
Wanneer u de RETIGO Vision Combi Steamer aanschaft, ontvangt u ook het 

sproeisysteem en de bijbehorende voordelen. Dat betekent met de RETIGO 

Vision dat u de optie hebt door te gaan met het bereiden van maaltijden, zelfs 

als het boilersysteem kapot gaat. Er is geen andere combi-steamer die dat 

kan. Een ander voordeel van deze unieke combinatie is de optie het voedsel 

snel af te koelen door middel van sproeien. Niets dat u tegenhoudt
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VERGELIJKINGSTABEL

Een gedetailleerd overzicht van alle RETIGO VISION-modellen zal u helpen bij het maken 
van een keuze waarbij u al uw eisen kunt inwilligen.

  - standaardaccessoires            - optionele accessoires     *  geldig voor 611 en 1011    **  niet geldig voor 623-modellen

speciale functies

Easy Cooking • •
Vision Touch • • • •
Vision Agent • •
Touch & Cook • •

bereidingsstanden

Hete lucht 30 – 300 °C • • • •
Combinatie 30 – 300 °C • • • •
Stomen 30 – 130 °C • • • •

speciale bereidingsstanden

Regeneratie • • • •
Braden bereiden op lage temperatuur • •
Delta T-braden | bereiden • •
Cook & Hold • •
Banketsysteem • • • •
Braden | bereiden gedurende de nacht • •

aanvullende functies

Bedruipen met de hand • • • •
Multi-speed ventilator •  • 

Bi-directionele ventilator • • • •
Ventilator-timer • •
Flapafsluiter •  • 

Temperatuursonde •  • 

Tweede temperatuursonde  

Autoclima – stoomverzadigingsregeling • • • •
Snelle afkoeling van bereidingskamer • • • •
Automatische voorverwarming | afkoeling • • • •
QV (Quick View) • •
Separate rek-timer • •
LEARN-functie • •
Automatische start • • • •
Ventilatorstop – Functie voor onmiddellijk stoppen 

van ventilator wanneer de deuren opengaan** • •
bedieningssystemen

1000 programma's in 20 stappen • •
99 programma's in 9 stappen • •
Programmering bereidingsproces • • • •
Naam van programma • • • •
Active Cleaning • •
Semi-automatische reiniging • • • •
WSS (Waterbesparingssysteem) • • • •

ACM (Automatisch Capaciteitsbeheer) • •
BCS (boiler-regelsysteem) • •
SDS (service- en diagnosesysteem) • • • •
CCS (Calcium-regelsysteem) • •
Logische ECO-schakeling • • • •
USB-aansluiting • • • •
LAN – internet-communicatiekanaal • • • •

kenmerken

Deur met gebogen glas • • • •
Elektrisch vermogen • • • •
Gasvermogen *  

Microprocessorregeling • • • •
Hygiënische bereidingskamer • • • •
Halogeen verlichting • • • •
Deuren met dubbele beglazing die 

warmteverlies voorkomen • • • •
Druipbak onder de deur voor het 

opvangen van gecondenseerd water • • • •
Afneembare deurafdichting • • • •
Deurgrendel in twee standen * • • • •
Geïntegreerde waterspuitmond • • • •
IPX 5-scherm • • • •
Linker deur*    

Een extra bak** • • • •
Bakken wijziging GN 400/600*    

             accessoires

Combi-steamer 623 611 1011 1221 2011 2021

Laadwagentje • • •
GN-houders • • •
Laadrek voor banketsysteem    

Thermokap voor banketsysteem    

Roestvrijstalen standaard   

Console voor installatie aan de wand 

Gastro-containers      

Bakhouders met tussenruimte 85 mm  

Laadwagentje met tussenr. 85 mm   

Vision Vent-kap  

Roestvrijstalen standaard met wielen   

Waterverzachters      

Reinigingsmiddelen      

i – injectie b – boiler 

Parameters Blue Vision 
 Orange 
Vision

Blue Vision
Orange 
Vision

i – injectie b – boiler 

Parameters Blue Vision 
 Orange 
Vision

Blue Vision
Orange 
Vision
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SERVICE VOOR KLANTEN

Klantenservice na de verkoop is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfs

filosofie.

Na aanschaf van de RETIGO VISION-machine bieden wij professionele training 

door onze chefs aan en zij zullen niet alleen het gebruik van de RETIGO VISION
combi-steamer demonstreren, maar ook al uw vragen over deze moderne 

technologie beantwoorden. 

Een andere service die wij bieden is het verwerken van de vragen die u stelt 

per telefoon of e-mail, en deze vragen worden behandeld door onze deskundi-

gen op het gebied van functies en service van het Retigo-product.

De RETIGO VISION-machines worden geleverd met een garantie van 12 - 24 

maanden (6 maanden voor lampen, rubberen afdichtingen en glasschade), 

mits de installatie is uitgevoerd door een geautoriseerd bedrijf en de machine 

is gebruikt in overeenstemming met de juiste instructies, die onderdeel uitma-

ken van ieder afgeleverd Retigo-product.

Onze sterke punten zijn:

 •  Uitgebreid verkoop- en servicenetwerk over de gehele wereld 

 •  Hulp bij productselectie speciaal voor u 

 •  3 – 4 weken levertijd

 •  Productlevering aan de klant 

 •  Installatie van de unit door een gekwalificeerd professional

 •  Training door een professionele chef van de Retigo-onderneming 

 •  HOT LINE voor advies (culinair, service) door experts

 •  Snelle service  

 •  12 - 24 maanden garantie (6 maanden garantie voor lampen,

  rubberen afdichtingen en glasschade)

 •   Service na verstrijking van de garantietermijn, garantie van beschik-

baarheid van vervangende onderdelen
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Hot Line:
verkoop: +420 571 665 531, +420 571 665 530, technische ondersteuning: +420 733 641 315, Leidinggevende Chef: +420 731 447 645

a l l e s  u i t  é é n  s t u k . . .
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RETIGO Ltd.
Láň 2310, PS 43

CZ 756 64 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 665 511
fax: +420 571 665 554
e-mail: sales@retigo.com

www.retigo.com




