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Toonaangevende kracht
in modulair ontwerp

Met de professionele kookapparatuur van Bonnet komt de ideale
werksituatie in uw keuken binnen handbereik. De Optimum van
Bonnet, verkrijgbaar als 700 lijn, is een complete kooklijn met
een ingenieus modulair ontwerp.
Elk element van de Optimum is doordacht, effectief en ergonomisch.
Het raffinement, de precisie en de robuustheid, maken het werken
met een Optimum efficiënt en plezierig. Met een Optimum bepaalt
u zelf waar u uw aandacht op wilt richten. Daar heeft u wat aan
als het spitsuur is in uw keuken!
De Optimum biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De
modules kunt u perfect afstemmen op uw keuken, hetgeen de
productiviteit verhoogt. Een greep uit het Optimum assortiment:
• Elektrische kooktoestellen en kooktoestellen op gas
• Keramische kooktoestellen voor de modernste en schoonste
manier van koken
• Bain-maries
• Grillades
• Friteuses
• Fritesbewaarbakken om uw frites tijdens het serveren warm te
houden
• Lava steengrill voor het grillen van vlees, vis en groentes
• Kookketels en kantelbare braadsledes
• Pastakoker voor de à la minute variatie van pasta’s, die kunnen
worden geserveerd met sauzen die u in de bain-maries warm
houdt
Het effectieve energieverbruik van de Optimum heeft een positief
effect op uw energierekening. Deze duurzame kooklijn voldoet
aan de hoogste hygiëne-eisen en HACCP wetgeving.
Kortom, een optimale garantie en prima rendement met de
topkwaliteit van de Optimum kookapparatuur.
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Krachtig en Duurzaam

U kiest zelf hoe u wilt werken met de Optimum. Samen met u
stellen we een kooklijn samen die precies aansluit op uw wensen
en werkwijze. Met de modulaire opbouw van de Optimum zijn er
talloze mogelijkheden voor inductie, elektrisch of gas.

Kracht, keuze en controle
Het doordachte ontwerp geeft bij elke kooktechniek meer kracht,
keuze en controle. Met krachtige, precies op elkaar afgestelde
elementen, zorgt de Optimum altijd voor het juiste vermogen
op het juiste moment. Zo hebben de open branders dankzij de
horizontale vlam en verbeterde grillplaten een hoge capaciteit. Bij
de open branders kunt u het vermogen regelen van 4,5 tot 13 kW.
Gasmodules vol vermogen, professionele inductie, welke manier
van koken u ook kiest bij de Optimum, u verbruikt zo min mogelijk
energie.

Scala aan opties
De Optimum biedt diverse modellen grillplaten: glad, geribbeld
of een combinatie, met een klassieke of verchroomde afwerking.
U kunt een keuze maken uit meer dan zeven soorten friteuses,
diverse modellen van de nieuwste generatie kookketels en
kantelbare braadpannen, open branders of doorkookplaten. Met de
Optimum krijgt u precisiecontrole op de kantelbare braadpannen.
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Duurzaamheid en hygiëne
De kookapparatuur van Optimum staat voor duurzaamheid en
hygiëne. Het gladde design met strakke lijnen is laser gesneden,
heeft afgeronde hoeken en naadloos op elkaar aansluitende
bovenbladen. Dit maakt de Optimum hygiënisch in gebruik. De
frameconstructie kent een 2 mm. roestvaststalen dik bovenblad.
Optioneel is zelfs een 3 mm. dik bovenblad uit één stuk mogelijk,
met meerdere configuraties. De doorkookplaten zijn voorzien van
100% roestvaststalen verbrandingskamers.

Variaties in opstellingen
De flexibiliteit van de Optimum kooklijn komt ook naar voren
in de uiteenlopende mogelijkheden in opstellingen. Wilt u een
eilandopstelling, een zwevende kooklijn of een staande kooklijn,
allerlei variaties zijn beschikbaar.
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optimum 700 lijn

Een lijn voor elke ruimte
Koken op een manier die u wilt, passend in elke ruimte. De
Optimum lijn heeft meer dan 150 modellen voor een kwalitatieve
oplossing voor alle soorten voedselbereiding.
Met een diepte van 730 mm of 920 mm komt de Optimum
serie prima tot zijn recht in elke ruimte en benut elke vierkante
centimeter van uw keuken optimaal. Heeft u voldoende ruimte in
uw keuken of wilt u meer werkruimte, dan kunt u kiezen voor de
900-lijn.
De 700-lijn biedt een complete serie kleinere modules, zonder
concessies te doen aan de prestaties. De productkwaliteit en
afwerking van de 700-lijn is van dezelfde topkwaliteit als die van
Optimum 900. Daarmee heeft de Optimum 700-lijn niets om zijn
grotere broer te benijden. Zeker niet vanwege zijn afmeting!
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Scenario 1
Restaurant

Uw wensen
Uw restaurant is gevestigd in een monumentaal pand in een
historisch stadscentrum. U wilt binnenkort uw keuken gaan
renoveren, maar heeft te maken met ruimtebeperkingen. Een
goede balans vinden in uw creatieve wensen, uw ruimte en uw
budget, vormt een van de uitdagingen van dit project.
In het hoogseizoen heeft u aangegeven flexibel te willen zijn met
een internationale kaart. Zo kunt u de zakelijke bezoekers van het
naastgelegen internationale conferentiecentrum ook bedienen.
Aan de reiniging van uw keukenapparatuur wilt u zo min mogelijk
tijd kwijt zijn.

De Optimum oplossing
Een efficiënt ingericht zwevende kooklijn met een bovenblad uit
één stuk van de 700 Optimum serie, is bij uitstek geschikt om uw
ruimte slim te benutten. U kunt daarbij denken aan een invulling
met twee open branders en bakplaat voor de mise en place. Voor
de drukkere momenten bieden de friteuse en het grillplaatgedeelte
uitkomst. Om ruimte te besparen kunt u ervoor kiezen het fornuis
te voorzien van een GN 2/1 oven en een verwarmde onderbouw.

De sterke punten
Het laser gesneden bovenblad uit één stuk is eenvoudig te reinigen
en extreem duurzaam.
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Scenario 1
Restaurant

Open branders
Bij koken op gas heeft u de beschikking over 2 of 4 open branders
of 1 centrale brander. Het vermogen van de centrale (wok)
brander is 13 kW. De open branders kennen een vermogen van
9 kW voor en 5,5 kW achter. De roestvaststalen panhouders in
een cirkelpatroon zorgen voor een optimale vlamverdeling en
staan verhoogd. Daardoor kan een grote pan de afvoer van het
verbrande gas niet blokkeren. De horizontale vlam zorgt voor
een gelijkmatige verhitting. Het geïntegreerde waterbad maakt
schoonmaken gemakkelijk.

Chromen grillplaat, 1/3 geribbeld
Om uw keukenblok aan te passen aan uw wensen, zijn verschillende
opties in grillplaten (geribbeld chroom) mogelijk. De Optimum
kent een effectieve instelbaarheid van 0 tot 300°C, zonder risico
op oververhitting. De grillplaat is zeer snel heet en de temperatuur
blijft stabiel, zelfs als er iets op ligt. De chromen afwerking beperkt
de slijtage, vermindert de hittestraling en maakt het schoonmaken
gemakkelijker.

De GN 2/1 oven
Grote capaciteit, betrouwbaar en nauwkeurige, thermostatisch
geregelde temperatuur.
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1. Rail
Ideaal voor het vasthouden en het comfortabeler opmaken
van borden.
2. Verchroomde grillplaat 1/3 geribbeld
De 800 mm brede unit heeft 2 zones met 2 onafhankelijke
temperatuurregelaars. De ribbels zorgen voor een aantrekkelijk
patroon op vis en vlees. Ook voorkomen de ribbels dat product
in vleessappen gaat sudderen.
3. Verwarmde onderbouw (onder de verchroomde grillplaat)
Voor het opwarmen van borden.

4

4. Friteuses 2 x 6 liter
Twee bakken van elk 6 liter voor friet, snacks of loempia’s.
Alle friteuses zijn voorzien van een automatische smeltfunctie
voor vaste olie.
5. Neutrale werktop
Bewaarplaats en een zeer praktisch werkblad garandeert een
betere productiviteit.

5

6. Doorkookplaat
Een bakplaat om uw professionele keukenopstelling compleet
te maken.
7. Open branders
Het rooster ligt hoger dan de gaskanalen, zodat u desgewenst
aan de achterkant grotere pannen kunt gebruiken. De voorste
brander is krachtiger voor braadwerk.

6

8. Oven GN 2/1
(onder de doorkookplaat en de open branders)
Traditioneel braden en op temperatuur houden.
7

8
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Scenario 2
De Brasserie

Uw wensen
U voert een gevarieerde kaart met vlees- en visgerechten. Bij
elk gerecht serveert u een frisse salade, verse groenten en naar
keuze verse frietjes, gebakken aardappels of rijst. Sinds kort
experimenteert u in de weekenden met wokgerechten uit de
Aziatische keuken. Ook bij topdrukte wilt u snel en efficiënt
kunnen werken, zeker als zomers het terras is geopend. Uw keuken
kent geen specifieke ruimtebeperkingen.

De Optimum oplossing
De Optimum biedt een passende oplossing:
• Een Optimum 700 centraal kookeiland met open branders,
doorkookplaat en een dubbele frituurtank van 15 liter met
een onderbouw voor warm houden en opslag.
• De inductiewok is ideaal voor het bereiden van exotische
maaltijden, terwijl de inductieplaat ideaal is voor snel koken
en in korte tijd verhitten van sauzen en sausgerechten.
• Een grillplaat voor vis en een grillrooster voor vlees maken de
uitrusting compleet.

De sterke punten
U kunt meer capaciteit draaien met de inzet van minder
apparatuur, vanwege het hoge rendement van de branders van
de Optimum kooklijn. Dankzij het laser gesneden ontwerp kent de
Optimum een naadloze verbinding tussen de units. Daardoor kan
de Optimum kooksuite eenvoudig en snel schoongemaakt worden.
Dit levert u een welkome tijdsbesparing op!
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Scenario 2
De Brasserie

Doorkookplaat
Een echte gastronomische doorkookplaat en een temperatuurbereik tot 500°C. Alle hittefacetten zijn gelijktijdig beschikbaar. De
volledig roestvaststalen verbrandingskamer vormt een container.
Dit ontwerp beschermt het isolatiemateriaal.

Gasfriteuses met hoge capaciteit
Ontworpen voor kracht. Gelijkmatige en regelbare olietemperatuur.
Automatische smeltfunctie voor perfecte resultaten en goudgele
friet. De afvoergaten liggen laag, zodat de kooksuite er mooi
uitziet. Deze open constructie bevordert de communicatie in de
keuken.
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1. “Koude zone” zijkant
Een comfortabeler werktemperatuur met alleen inductieplaten
(plaat en wok), snel heet en gemakkelijk schoon te maken.

5. Elektrisch grillrooster
Ideaal voor het bereiden van rood vlees, zowel via contact als
stralingswarmte. Resultaat: mooi dichtgeschroeid vlees.

2. Neutrale units
Neutrale units
voorbereiding.

6. Chromen grillplaat
Chroom biedt een comfortabeler werkbeleving (minder
hittestraling) en krasbestendigheid. De plaat heeft tevens een
opvanglade om spoelwater op te vangen.

tijdens

gebruik

en

werkplaat

tijdens

3. Open branders 9 en 5,5 kW
Krachtig en gemakkelijk schoon te maken.
4. Doorkookplaat
Plaat met ruime afmetingen en een temperatuurbereik tot
500°C.

7. Friteuses
Het filtratiesysteem o nder d e friteuse verlengt d e levensduur
van de olie drie- tot viervoudig. De opslagmodule houdt friet
warm.
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Scenario 3
Zorginstelling

Uw wensen
Efficiënt werken en kosten besparen staan bovenaan uw wensenlijst
bij de inrichting van de keuken in het nieuwe verpleeghuis. Naast
de centrale productiekeuken komt er in de nieuwbouw een kleine
satellietkeuken. Ook aan bewoners uit de serviceflats in de directe
omgeving van uw zorginstelling wilt u maaltijden gaan aanbieden.
Daarnaast gaat u aan groepen uw restaurant af en toe verhuren
met cateringvoorzieningen.
U zoekt naar mogelijkheden om tegen lagere kosten gevarieerde
maaltijden van goede kwaliteit bereiden. Van ruimtebeperkingen
is niet zozeer sprake in de nieuwe locatie. Een efficiënte inrichting,
een zo laag mogelijk energieverbruik en besparing in schoonmaak
kosten staan op uw wensenlijst.

De aanbevolen Optimum oplossing
Voor de centrale productiekeuken sluit de Optimum 700-kooklijn
uitstekend aan. U kunt daarbij denken aan een bain-marie kookketel
voor soepen of pasta’s. Ook puddingen en andere nagerechten kunt
u hierin prima bereiden. Een kantelbare braadpan kunt u inzetten
voor het maken van onder meer sauzen of vleesgerechten. Voor de
kleinere satellietkeuken geeft de 700-kooklijn u alle ruimte; u kunt
kiezen voor een opstelling aan de wand met enkele units.

De sterke punten
De beperking in de bedrijfskosten bereikt u mede dankzij het
vermogen van inductie. Immers, de producten raken sneller aan
de kook. U verbruikt minder gas en bespaart daarmee op uw
exploitatiekosten. Ook levert het laser gesneden ontwerp u elke
dag weer een tijdsbesparing op bij het schoonmaken van de
apparatuur. De zorgvuldige samenstelling van de kooklijn op uw
toekomstige culinaire aanbod, geven u de gewenste flexibiliteit.
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Scenario 3
Zorginstelling

Kantelbare braadpan
Deze module functioneert zowel als kantelbare braadpan en
smoorpan, waardoor het fornuis een grote flexibiliteit heeft.
Regeling door een combinatie van een energieregelaar (voor de
hitte-instelling) en een thermostaat (voor de basistemperatuur
van de bodem). Een elektrisch kantelmechanisme zorgt voor een
gemakkelijker bediening.

2 x 3 kW inductieplaat
Inductie staat gelijk aan comfort (er wordt geen hitte uitgestraald)
en gemakkelijk schoonmaken. Het is ook de meest efficiënte
oplossing, want al het beschikbare vermogen wordt gebruikt.
Een vermogen van 2 x 3 kW is gegarandeerd, zelfs in extreme
omstandigheden (hoge omgevingstemperatuur of langdurige
gebruiksperioden).
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1. Elektrische kookplaat
De ideale aanvulling op inductie, geschikt voor het op
temperatuur houden en sudderen.

2

2. Inductie 2 x 3 kW
Betere veiligheid en minder aanbakken.
Twee verschillende hitte-instellingen kunnen naast elkaar
gebruikt worden.
3. Kantelbare braadpan 50 liter
Kleinere schachtdiepte maakt het werken gemakkelijker.
Nauwkeurige thermostatische regeling tot 250°C.

3

4. Kookketel 60 liter
Automatische vulling van het waterreservoir.
Verkrijgbaar als bain marie (gas en elektrisch) of met directe
verhitting (gas).

4
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Scenario 4
Keuken in een Ziekenhuis

Uw wensen
Bij de renovatie van uw keuken geeft u in de briefing enkele
prioriteiten aan. Productiviteitsverhoging en efficiency staan
bovenaan uw lijst. Daarnaast geeft u aan dat de apparatuur
intensief gebruikt zal worden en derhalve tegen een stootje moet
kunnen. Hygiëne is zeer belangrijk, want de keuken dient volgens
de HACCP regelgeving altijd onberispelijk schoon te zijn.

De Optimum oplossing
De Optimum lijn biedt u vele mogelijkheden en oplossingen in
uw keuken voor apparatuur met nog grotere capaciteit is er
onze I-TOP of de ADVANCIA +

De sterke punten
Het kooktoestel is met de toplaag van 2 mm extreem bestendig
en perfect waterdicht: het laser gesneden ontwerp en de naadloze
verbindingen voorkomen doorsijpelen. Het afgeronde profiel
maakt schoonmaken eenvoudiger. Dankzij de opstelling op een
betonnen sokkel kan zich onder de units geen vuil meer ophopen.
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Scenario 4
Keuken in een Ziekenhuis

kantelbare braadpan
Om een maximaal kookoppervlak te geven, is deze kantelbare
braadpan groter en minder diep dan andere. Dit verhoogt de
productiviteit en zorgt voor een betere ergonomie. Hygiëne en
robuustheid zijn eveneens optimaal, mede dankzij de dubbel
gelaagde deksel.

Kookketel
Garandeert snelle temperatuurstijging (24% sneller dan vorige
generaties). Om beschadiging te voorkomen, is deze kookketel
uitgerust met een automatische vulling voor het dubbele
reservoir.
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Scenario 4
Keuken in een Ziekenhuis
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1. Multifunctionele kantelbare braadpan
Dankzij zijn thermostatische regeling en energieregelaar is het
zowel een kantelbare braadpan als een smoorpan.

5. Neutrale unit
Het comfort van een neutraal unit ontstaat door de stootvastheid
en het gemak waarmee het kan worden schoongemaakt.

2. Kookketel
Voor meer veiligheid is de kookketel voorzien van een
automatische vulling van het dubbele waterreservoir.

6. 9 en 5,5 kW open branders
Krachtig en praktisch dankzij een enkelvoudig, groot
waterbad dat is aangesloten op de afvoer, voor extra
schoonmaakgemak.

3. Verchroomde grillplaat
Een onberispelijke verschijning, zelfs na vele jaren gebruik!
4. Grill
Koken door middel van contact en straling, voor supersnelle
resultaten.
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Scenario 5
Het Bedrijfsrestaurant (open keuken)

Uw wensen
U heeft onlangs de opdracht binnen om een nieuw
bedrijfsrestaurant te mogen exploiteren. Het bedrijfsrestaurant zal
zich over ongeveer vier maanden midden in het centrum vestigen,
te midden van vele eetgelegenheden. Een aantrekkelijk culinair
aanbod tegen een goede prijs is dus essentieel om medewerkers
uit te nodigen in het bedrijfsrestaurant te komen eten.
Om dit te realiseren, wilt u de medewerkers van het bedrijf graag
een ruime variëteit en smaakvolle seizoensproducten bieden. Een
belangrijke eis die u stelt aan de samenstelling van de nieuwe
kookapparatuur, komt voort uit de gewenste flexibiliteit in uw
nieuwe keuken. Daar er straks sprake is van een open keuken, wilt
u dat de kooklijn er strak, hygiënisch en aantrekkelijk uit komt te
zien. In de keuken is volop ruimte voor de 900-opstelling.

De Optimum oplossing
Optimum series komen in aanmerking voor uw situatie. De
eerste, in de productieruimte voor de mise en place, omvat een
kantelbare braadpan, een kookketel en 2 x 5 kW inductieplaten.
De tweede, het front cooking gedeelte, omvat een dubbele
friteuse met een warmhoudbak en oliefiltratie. De grillsectie met
steengrill en verchroomde grillplaat bevindt zich op een gekoelde
onderbouw. Het bereidde voedsel wordt binnen handbereik en
onder optimale omstandigheden opgeslagen.

De sterke punten
De Optimum biedt met zijn rijke assortiment voldoende
mogelijkheden om de nieuwe kooklijn in te vullen met de door
u gewenste elementen. U kunt de keuken zo organiseren en
afstemmen op het aanbod dat u in gedachten heeft. De afwerking,
het goed doordachte en precieze ontwerp tot in het kleinste detail
geven de Optimum kooklijn een opmerkelijke en duurzame allure.
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Scenario 5
Het Bedrijfsrestaurant (open keuken)

Steengrill
Absoluut de beste van alle grills! Perfect koken, ongeacht de
belasting of druk. Er is geen fluctuatie in de kwaliteit van zijn
kookprestaties.

Gekoelde onderbouw
Ingebouwd in het fornuis onder de grillplaat. Het geeft een
efficiënte organisatie van het werkstation. Het beperkt onnodige
bewegingen en houdt het bereidde voedsel vers en beschermd.
Het is perfect voor een keuken die gezien mag worden.
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Scenario 5
Het Bedrijfsrestaurant (open keuken)

PRODUCTIE
1. Kantelbare braadpan
Gemotoriseerd kantelmechanisme is
standaard.
1

2. Kookketel Voor de
mise en place.
3. Inductieplaat
Krachtig en bestendig tegen extreme
omstandigheden.

1

2

	ACHTER HET SERVICEPUNT

2

1. Verchroomde grillplaat
Mooie uitstraling door de
verchroomde toplaag.
2. Lavasteengrill
Een systeem van lavastenen voor het
grillen met perfecte stralingshitte.

3

3. Friteuses met grote capaciteit
Productiecapaciteit van meer dan
100 kg/uur.

3
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