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Eten doe je je hele leven. De manier waarop verandert, evolueert, 

verbetert en vernieuwt. Of je keert weer terug naar het nostal- 

gische gevoel. Het zijn fases die horen bij het leven. 

Verschillende mensen, verschillende wensen. Wat het ook is waar 

je waarde aan hecht, het moet naadloos aansluiten bij de filosofie 

van je onderneming of instelling. Van zonsopgang tot zonsonder-

gang, van ontbijt tot diner. Bij elke gelegenheid.

Zo is ook de beleving van eten. Elkaar ontmoeten kan op vele 

manieren, in vele sferen. Groku Kampen denkt hier graag met u 

over na. Samen met een internationaal team van wederverkopers 

staan we, al sinds 1978, voor u klaar. Of u nu plannen maakt voor 

uw eerste keuken, of een complete uitgifte op topniveau: 

u bent van harte welkom.

Samen eten, samen genieten, 

Samen eten, 
   samen genieten.
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Welkom!
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..tot in detail
Om zorgeloos te kunnen werken, moet alles overzichtelijk en gestructeerd vormgegeven zijn, op 
logische posities, zodat uw personeel uw klanten vloeiend kan bedienen,  De apparatuur die u veelvul- 
dig gebruikt kan naadloos worden opgenomen in het ontwerp, of op aanvraag zelfs ingelast in het werk-
blad. Standaard? Bij ons krijgt u maatwerk tot in detail. Alles om uw klanten op uw manier te kunnen 
bedienen.  U voelt zich thuis... ook op het werk.
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Meubilair
Met eigentijdse materialen, fraaie details 
en finesses in de afwerking is een keuken 
van Groku een verrijking voor uw personeel. 
Naast een veelgekozen witte kleur zijn ook 
trendy kleurcombinaties mogelijk. Zo heeft 
elke keuken zijn eigen karakter. Van kleine 
inrichtingen met 1 werkblad tot complete 
productiekeukens: Groku heeft voor u een 
oplossing.
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Maatwerk koeling
Wanneer u beschikt over weinig inbouw- 
ruimte, of wanneer u speciale wensen heeft 
ten aanzien van de koeling, dan kunnen wij  
een koeling op maat ontwerpen en 
integreren in het meubel.

Indien u wensen heeft op het gebied van 
warmhouden, dan hebben wij hier ook 
oplossingen voor.
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De ingrediënten
   van onze keuken

Voor het maken van onze producten 
beschikken we over een modern 
machinepark waarbij we gebruik maken 
van de nieuwste technieken en stellen we 
onszelf continu de vraag of het beter kan. 
Desgewenst voegen we nieuwe productie 
middelen toe, waarmee we de kwaliteit op 
een hoog peil houden.

Pers voor 
waterkering
in spoelbladen

Laserlas-robot

Lasersnijmachine

voor plaatwerk

Houtbewerkingsstation

Kantenbandmachine

voor interieurbouw
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design by RUBENALOSERY
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Koken op het werkblad
Door toepassing van hittebestendige materialen is het mogelijk om, in tegenstelling tot standaard 
composietmaterialen, een hete pan zonder problemen direct op het werkblad te plaatsen. 
Middels inductie-units onder het blad kunt u rechtstreeks op het steen koken. En wanneer u niet kookt, 
kunt u het hele oppervlak optimaal als werkblad benutten. Onderbrekingen in het werkblad en kitnaden 
behoren tot het verleden. Overtuig uzelf in onze showroom.
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Voedselveiligheid
Wanneer u in verband met voedselveilig-
heid hogere eisen stelt aan het meubilair, is 
het mogelijk deze volgens de H2-normering 
uit te voeren. De bodem, zijwanden en 
achterwand worden dan in een radius naad-
loos ingelast: voor optimale hygiëne.
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www.groku.nl
Voor het actuele overzicht van ons portfolio 

verwijzen we u graag naar onze site. 

U bent ook 

van harte welkom 

in onze showroom.

 Tot ziens!
Spoelkeuken

Uw spoelkeuken kan optimaal ingericht 
worden op uw onderneming. Aan- en afvoer-
tafels sluiten aan op de vaatwasser, zodat 
uw servies efficiënt schoongemaakt kan 
worden.
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