
NL

Stressless
Kitchen



02 Naboo

Naboo® Het Nieuwe Tijdperk

De volstrekt unieke eigenschap dat de Naboo
onderscheidt van andere professionele ovens 
heet Cloud.
In Cloud vindt u alle data voor het bereiden 
van het eindproduct. De recepten, proces, 
voorbereiding, kook functie en de presentatie 
van elke afzonderlijke bord. 
Naboo biedt, suggereert en herdefinieert alles wat 
u nodig heeft voor een uitstekende kwaliteit die 
na verloop van tijd uniform zal zijn. 

WIFI VERBINDING
OF MET ETHERNET KAART

CLOUD TOEGANG
MIDDELS  REGISTRATIE

ALLE DATA ALTIJD BESCHIKBAAR

BACK UP VAN ALLE DATA, INSTELLINGEN
EN AANPASSINGEN

DELEN VAN INHOUD OVER MEERDERE 
APPARATEN

Toegang In  De Keuken
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De Naboo Cloud biedt u recepten die altijd 
origineel en gevarieerd zijn gedurende het hele 
jaar. In de Naboo Cloud kunnen altijd nieuwe 
recepten worden ingegeven. Het heeft een 
bewerkbare programma waarmee nieuwe 
recepten aan de geïntegreerde bibliotheek 
toegevoegd kunnen worden.
Deze worden toegevoegd aan de recepten die 
al beschikbaar zijn in de Cloud, zoals degenen 

die vooraf werden geïnstalleerd op de Naboo.

Wij stellen ook voor welke gerechten of 
recepten u verder kunt ontwikkelen/
aanpassen voor het optimaliseren van 
uw tijd .

Kookboeken zijn niet langer nodig. 
Recepten, video’s, tutorials en volledige 
menu’s worden beschreven. Van 
ingrediënten tot aan de presentatie 

van het bord. En allemaal beschikbaar 
in de Cloud. Het is een soort permanente 

opleiding en informatie die u in de 
gelegenheid stelt om voortdurend bij te 

leren en up to date te blijven. Zo kunt u uw 
klanten nieuwe gerechten/menu’s aanbieden 
en deze verbeteren. Met andere worden, u kunt 
voortdurend uw professionaliteit en kwaliteit 
verhogen.

Met dit systeem bent u continu verbonden met 
het web en dus aan een eindeloze bron van 
informatie en ideeën, met het voordeel van het 
hebben van alle beschikbare informatie zonder  
enig tijd verlies. Zou u een seizoensgebonden 
menu tot stand willen brengen dat perfect is voor 
uw bedrijf? Wenst u een volledig aangepaste 
assortiment? Wenst u etnische, regionale en 
lokale gerechten?
Met Naboo is alles mogelijk. Het is flexibel en 
voortdurend evoluerende en bijgewerkt.

Van Toegang In De Keuken

Toegang In  De Keuken



1.  RECEPTEN
Recepten uit over de hele 
wereld rechtstreeks op uw 
Naboo en in de Cloud.

Naboo® Ontdek Een Wer

2.  SAMENSTELLING
In de Cloud vindt u niet 
alleen het recept, maar 
ook de oorsprong en 
ontwikkeling.

3.  INGREDIËNTEN
De recepten in de Cloud
geven alle ingrediënten en 
hoeveelheden gedetailleerd
aan.

4. BEREIDING
De Cloud geeft stap voor stap 
instructies voor het bereiden van 
het gerecht.

RECEPTENRECEPTEN

SAMENSTELLINGSAMENSTELLING

INGREDIËNTENINGREDIËNTEN

BEREIDINGBEREIDING
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eld Aan Mogelijkheden

8. AANGEPASTE RECEPTEN
Naboo ondersteunt elke chef-
koks passie en creatief talent.

7.  UPDATES
Continue verbinding met de 
Cloud zorgt voortdurend voor 
updates.

5.  KOKEN
De Cloud is zo ingesteld om 
de maximale synchronisatie te 
verkrijgen tussen de ingrediënten, 
procedure en bereiding voor elke 
individuele recept.

6.  PRESENTATIE
Het gerecht is niet compleet zonder 
een aantrekkelijke en originele 
presentatie.

KOKENKOKEN

PRESENTATIEPRESENTATIE

UPDATESUPDATES

AANGEPASTEAANGEPASTE
RECEPTENRECEPTEN
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® Technologie in
Het design van de Naboo is niet alleen mooi om 
naar te kijken maar voegt een aantal functies en 
innovaties toe die altijd streven naar het beste 
bereidingskwaliteit. Dit is het geval bij de functie 
“ automatische deur opening”. Door simpelweg 
op een knop te drukken kunt u de deur openen 
en sluiten, zelfs als u uw handen vol hebt. Een 
ander inovatie is de handige opbergruimte voor 
reinigingsmiddel en verschillende accessoires, 
zoals handdouche, kerntemperatuur voeler en 
USB-poort.

SUPER PLAT
Een trendy, vierkante ontwerp. Vervaardigd van 
kwalitatief hoogwaardige hygiënische materiaal.  
Naboo is een geregistreerd handelsmerk en is 
ontwikkeld om gebruikers maximale ergonomie 
te geven in de keuken. Deur met dubbel 
warmtereflecterend glas. Eenvoudig en praktisch 
om te reinigen. 
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AUTOMATISCHEDEUR 
OPENING PAT. PEND.

MAXIMALE ERGONOMIE, ZELFS MET JE 
HANDEN  VOL .

TOUCH SCREEN
10” KLEURENSCHERM COLOUR SCREEN 
(LCD- TFT), HIGH DEFINITION, CAPACITIEVE, 
MET “TOUCH SCREEN” FUNCTIE.

DE DISPLAY KAN NAAR EIGEN INZICHT 
WORDEN, DOOR DE MEEST GEBRUIKTE 
PROGRAMMA’S OP DE VOORGROND TE 
TONEN.

LADE PAT. PEND.

LADE VOOR REINIGINGSMIDDEL T.B.V. 
NIEUWE AUTOMATISCHE WAS SYSTEEM.

HANDIGE
OPBERGRUIMTE 
UNIVERSELE AANSLUITING VOOR: MULTI- 
PUNT KERNTEMPERATUUR VOELER OF 
NAALD KERNTEMPERATUUR VOELER VOOR 
VACUÜM KOKEN, HANDDOUCHE, USB-
POORT, ALLES GEORGANISEERD IN ÉÉN 
RUIMTE BESPARENDE PLEK.
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REIGINGSTIJD  GEHALVEERD !

Naboo® automatische
De enige in zijn soort

NIEUW WASMIDDEL
‘Solid Clean’ een wasmiddel met een nieuwe formule voor een 
maximale hygiëne. Dit product kan worden vervoerd zonder 
authorisatie (geen vloeibaar product), het neemt weinig ruimte in 
beslag omdat het een vaste stof is en het pas wordt opgelost bij 
gebruik en bovendien komt de bediener niet in contact met het 
middel.

Naast alle voordelen zijn er nog de besparingen: een drastische 
vermindering in reinigingstijd vergeleken met de huidige 
systemen en geen voorbereidingstijd. Geen handelingen meer 
met tabletten men hoeft allen het reinigingsprogramma te kiezen. 
NABOO regelt alles zelfstandig.

NIEUWE ONTKALKER
Solid Cal is het Lainox product dat de stoomgenerator vrij houdt 
van kalkaanslag. 
Er zijn veel voordelen bij het gebruiken van Solid Cal:
Geen storingen door ophoping van kalkaanslag
Optimale stoomproductie van pure kwaliteit
Maximale energie effeiceincy en daardoor minder energie verbruik
Verhoogd de prestaties op de lange termijn
Langere levensduur voor de boiler
Lagere onderhoudskosten
Geen filter nodig in de aanvoerleiding.

OUDE SYSTEMEN WORDEN VERVANGEN
Professionele restaurants zijn bekend met de problemen van 
traditionele systemen: problemen met tabletten kunnen voorkomen 
met het laden van product wijzigingen of verkeerde hoeveelheden of 
nog erger wanneer de bediener in contact komt met giftige stoffen.
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SCS SOLID CLEAN SYSTEM
Oven hygiëne en het schoonmaken van de oven zijn twee hele 
essentiële voorwaarden voor de kook kwaliteiten. NABOO introduceert 
een nieuw en exclusief  automatisch reinigingssysteem (optioneel) 
- (Patent Pending). Lainox overtreft huidige systemen, beide die 
verschillende tabletten gebruiken, die handmatig in de daarvoor 
bestemde bak worden geplaatst en deze met tanks voor het wasmiddel 
voor het schoonmaak systeem. NABOO is gevuld met een pot met een 
interne afdekking in een oplosbare stof die op een eenduidige wijze 
op de la wordt gedraaid en waarna het wasmiddel en afdek materiaal 
automatisch worden opgelost.

zelfreinigings systeem,
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15’15’ 13’13’ 10’ 0’

IN OUT

vegetables

salmon

potatoes

MULTILEVEL
De voordelen zijn:
geoptimaliseerd verbruik doormiddel van een enkele lading
Kwaliteit automatisch geregeld wat leidt tot een constant en 
herhaalbaar resultaat zonder storingen.
Eenvoudig te managen organisatie en ruimte
Vermindering in tijd en lagere kosten (zie schoonmaak handeling)
Vermindering van gereedschap gewijd aan een specifieke functie 
(gril, friteuse, pan)

JUST IN TIME bereiding
De multilevel vertelt u in volgorde wanneer de producten klaar 
zijn op de verschillende manier van bereiden en een tweede 
aanvullende functie is de JIT, wat u de mogelijkheid geeft 
verschillende producten uit de oven te halen allen op het zelfde 
tijdstip. Alles wordt bereid met perfecte organisatie en dat geeft u 
het beste resultaat.

U kunt uw tijd efficiënter gebruiken met de JIT;
U kunt gelijktijdig eten bereiden ondanks verschillende kooktijden 
en groottes;
Naboo vertelt u in volgorde en op het juiste tijdstip wanneer u 
het volgende product in de oven moet plaatsen, op deze manier 
zorgt de oven ervoor dat alles gelijktijdig klaar is en u dus alles op 
het zelfde moment klaar heeft. Meer variatie in eten met maximale 
kwaliteit. Naboo houdt alles onder controle.
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Met Naboo heeft u de mogelijkheid om de afstandsbediening te 
gebruikt om gebruikt te maken van alle voordelen bij de potentiele 
multilevel koken. De Naboo Cloud heeft alle folders al voor u klaar 
staan voor de gegroepeerd naar gerechten soort zodat u gemakkelijk 
gebruik kunt maken van deze functie. Daarnaast kunt u zelf aangepaste 
mappen aanmaken en het systeem begeleidt de bediener en maakt 
correcties om alleen deze recepten en gerechten te gebruiken die bij 
de gekozen functie horen.
Daarnaast, is multilevel koken extreem handig en voordelig. Met de 
multilevel kooksysteem kunt u verschillende producten koken, allen 
met een verschillende bereidingstijd Naboo laat u doormiddel van 
een geluid en seintje weten wanneer het gerecht klaar is. Hiermee 
vermijdt u wachttijden, gedeeltelijk laden en onnodig verbruik, met 
een besparing van meer dan 30% van de productietijd vergeleken met 
de bereiding met traditionele grill- en frituursystemen.

Multilevel koken
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SMOKEGRILL
Met de Smokegrill, Naboo is de eerste professionele oven die de 
voordelen van koken met hout geeft zoals de smaak en aroma 
zonder de nadelen van hout, rook en vuil. Het eten wordt bereid net 
alsof het van de grill of barbecue afkomt.

ROKEN
Het roken van voedsel hoeft geen obstakel meer te zijn met dank 
aan de Naboo. 
Zonder enig type van verbranding maar dankzij het gebruik van 
Rookessence van een speciaal ecologische aroma, geeft u de 
mogelijkheid dit type product te bereiden. Het proces is compleet 
automatisch (controle van de hoeveelheid vloeibare rook /essence) 
en laat niks achter in de oven, zodat deze direct opnieuw kan 
worden gebruikt.

AROMA TOEVOEGEN
Naboo heeft een nieuwe ‘Aroma Dispenser’ toepassing 
beschikbaar zodat u verschillende producten met de meeste 
uiteenlopende smaken kunt bereiden.
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Zelfs ondenkbaar manieren van koken en afwerking die zijn gekoppeld 
aan specifieke en speciale gereedschappen zijn nu mogelijk. 
Met Naboo is de creativiteit in koken ongelimiteerd. Geweldige 
resultaten met lagen kosten en een hoge toegevoegde waarde.

SmokeGrill
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071

101

072

Naboo® Excellent in he

KOOK MODE:
ICS (Interactive Cooking System), een automatisch 
kook system voor alle internationale gerechten 
zoals Italiaanse, Franse, , Spaanse, Russische, Azi-
atische ,Duitse , etc. recepten. 
Inclusief de geschiedenis, ingrediënten lijst , kook 
methode , automatisch koken en de presentatie 
(foto) van het bord.
• Handmatig koken met drie kook modes: 1. Con-
vectie van 30°C tot 300°C 2. Stoom van 30°C tot 
130°C 3. Combinatie van convectie en stoom van 
30°C tot 300°C;
• Geprogrammeerde stappen, de mogelijkheid om 
kook stappen op te slaan en te programmeren in 
een automatische volgorde en elk programma met 
een eigen naam, afbeelding en informatie over het 
recept.

BESTURING
• Paneel kan worden geconfigureerd zodat de 
meest gebruikte automatisch programma’s naar 
voren komen.
• LAINOX Cloud Wi-Fi/Ethernet connectie systeem 
voor het bewaren van persoonlijke instellingen, 
software updates, HACCP gegeven archiveren en 
het downloaden van nieuwe recepten;
• Automatisch “1 klik” koken (ICS);
• Organiseren van recepten in mappen. Elk map 
kan een persoonlijk naam hebben;
• Herkenning van recepten in meerde mappen;
• 10 “ kleuren scherm (LCD – TFT) met hoge de-
finitie and capaciteit met ‘touch Screen’ functie.
• Scroller plus knop met draai en druk functie voor 
het kiezen van een recept;
• Automatisch Openen van de deur met het ge-
bruik van de ‘open’ knop.
• Onmiddelijke aflezing in ICS koken voor HACCP 
grafiek.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
• Zelf-diagnose voor het gebruik van het apparaat 
met audio en schriftelijke signalering van eventu-
ele afwijking.
• SCS (Solid Clean System) automatisch schoon-
maak systeem met een ingebouwd tank en de au-
tomatische dosering van wasmiddel.
• CALOUT ontkalkingsysteem dat de aankoeking 
van kalk voorkomt met een ingebouwd tank met 
een automatische dosering. 
• SOLID CLEAN wasmiddel en SOLID CAL ontkalker 
in 1 kilo verpakkingen (proef pakket) deze wordt 
gebruikt voor het generen van de ingebouwde 
tanken.
• Voor 201/202 modellen van het Automatisch 
Schoonmaak Systeem en Calout wasmiddel met 
het gebruiken van CombiClean, vloeibaar wasmid-
del en CalFree ontkalker.
• Handboek met schoonmaak systeem met intrek-
bare hand douche.

NAEB071
NAGB071
NAEB101
NAGB101
NAEB072
NAGB072
NAEB102
NAGB102
NAEB201
NAGB201
NAEB202
NAGB202

7x1/1
7x1/1

10x1/1
10x1/1

7x2/1 - 14x1/1
7x2/1 - 14x1/1

10x2/1 - 20x1/1
10x2/1 - 20x1/1

20x1/1
20x1/1

20x2/1 - 40x1/1
20x2/1 - 40x1/1

50/120
50/120
80/150
80/150
70/180
70/180

150/300
150/300
150/300
150/300
300/500
300/500

875 x 825 x 820 h.
875 x 825 x 820 h.

930 x 825 x 1040 h.
930 x 825 x 1040 h.
1170 x 895 x 820 h.
1170 x 895 x 820 h.

1170 x 895 x 1040 h.
1170 x 895 x 1040 h.
960 x 825 x 1810 h.
960 x 825 x 1810 h.

1290 x 895 x 1810 h.
1290 x 895 x 1810 h.

-/-
15/12.900

-/-
28/24.080

-/-
30/25.800

-/-
40/34.400

-/-
48/41.280

-/-
80/68.800

70
70
70
70
70
70
70
70
63
63
63
63

10,5
0,5
16
1

19
1

31
1

31,8
1,8

61,8
1,8

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

Modellen
met boiler

Capaciteit
1/1 GN (530x325 mm)
2/1 GN (530x650 mm)

Afstand
(mm)

Antal
personen

Vermogen
Elec
(kW)

Vermogen
Gas

(kW/kcal)

Afmetingen
(mm) Voltage
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102

201 202

t product programma

latie systeem die een hoge energie efficiency ga-
randeert en minder emissie geeft van schadelijke 
stoffen. 

CONSTRUCTIE
• Perfect glad, waterdichte kookruimte
• Deur met dubbele beglazing en gehard glas met 
lucht circulatie en aan de binnen zijde voorzien 
van warmte reflecterend glas voor minder warm-
testraling en grotere efficiëntie 
• Open draaibare deur zodat u dit makkelijk kunt 
schoonmaken
• Hendel met een linkse of rechte deurklink
• Scharnier voor optimale afdichting
• Lucht geleider  die kan worden geopend voor 
eenvoudige reiniging van het ventilator compar-
timent

voor vacuüm koken en kleine proporties.
• USB connectie voor het downloaden van HACCP 
gegevens, updaten van software en het laden van 
kookprogramma
• IPX5 bescherming .
• Optioneel voorzien van SN energie optimalise-
ring systeem (optioneel)
• Service programma’s voor het inspecteren van de 
werking van de elektronische kaart .
• DE NABOO zal zelf aangeven wanneer onderhoud 
noodzakelijk is.
• ECOSPEED, gebaseerd op de hoeveelheid en het 
type product, Naboo optimaliseert en controleert 
de levering van energie en behoud de juist kook-
temperatuur, beschermt van elke schommelingen
• ECOVAPOR, met het EcoVapor systeem is er een 
vermindering van water en energie verbruik door 
de automatische controle van de stoom toeleve-
ring in de kookruimte.
• Green Fine Tuning: een nieuwe brander modu-

REGELAPPARATUUR
• Automatische omdraaien van de ventilator rich-
ting voor een perfect resultaat
• DELTA gaar systeem
• Automatisch geregelde stoomcondensatie
• Gemakkelijk toegang tot het programmabeheer 
• Geprogrammeerd uitgesteld koken
• Mogelijkheid tussen 6 snelheden te kiezen; de 
eerste 3 stappen passen automatisch de verlaging 
van het (verwarmings) vermogen aan.
• Voor speciale kook methodes, kunt u intermit-
tent snelheid gebruiken
• Temperatuur controle bij de kern van het product 
door middel van de kerntemperatuur voeler met  
met 4 punts  detectie .
• 2 - kern temperatuur voelers, exclusief van LAI-
NOX
• Kern temperatuur aansluiting aan de buitenkant 
van de oven, met de mogelijkheid om snel te wis-
selen naar een naald kerntemperatuur voeler voor 

NAEV071
NAGV071
NAEV101
NAGV101
NAEV072
NAGV072
NAEV102
NAGV102
NAEV201
NAGV201
NAEV202
NAGV202

7x1/1
7x1/1

10x1/1
10x1/1

7x2/1 - 14x1/1
7x2/1 - 14x1/1

10x2/1 - 20x1/1
10x2/1 - 20x1/1

20x1/1
20x1/1

20x2/1 - 40x1/1
20x2/1 - 40x1/1

50/120
50/120
80/150
80/150
70/180
70/180

150/300
150/300
150/300
150/300
300/500
300/500

875 x 825 x 820 h.
875 x 825 x 820 h.

930 x 825 x 1040 h.
930 x 825 x 1040 h.
1170 x 895 x 820 h.
1170 x 895 x 820 h.

1170 x 895 x 1040 h.
1170 x 895 x 1040 h.
960 x 825 x 1810 h.
960 x 825 x 1810 h.

1290 x 895 x 1810 h.
1290 x 895 x 1810 h.

-/-
12/10.230

-/-
18/15.480

-/-
20/17.200

-/-
27/23.220

-/-
36/30.960

-/-
54/46.440

70
70
70
70
70
70
70
70
63
63
63
63

10,5
0,5
16
1

19
1

31
1

31,8
1,8

61,8
1,8

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

Modellen
direkt
ingespoten

Capaciteit
1/1 GN (530x325 mm)
2/1 GN (530x650 mm)

Afstand
(mm)

Antal
personen

Vermogen
Elec
(kW)

Vermogen
Gas

(kW/kcal)

Afmetingen
(mm) Voltage



Via Schiaparelli, 15
Z.I. S.Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto  TV  Italy

tel +39.0438.9110
fax +39.0438912300
lainox@lainox.it

LAINOX ALI S.p.A.

www.lainox.it

VOOR EEN DEMONSTRATIE, 
GAARNE CONTACT OPNEMEN MET

lainox@lainox.it
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