
Storkøkkenservice

Nu med egne

køleteknikere

KEN Storkøkkenservice

Vi sikrer driften af dit køkken.

Ring 70 10 20 91

Landsdækkende serviceorganisation

Abonnement sikrer mod driftstop

Eftersyn, reparation af ekspertteam



KEN Basisabonnement

Ved forebyggende Basisabonnement kontrolleres 
det enkelte produkt efter producentens anvisning

Produktets tilstand vurderes og vedligeholdes af 
kompentente teknikere for at undgå driftstop

Ved brug af checkskemaer sikres en ensartet
gennemgang, som samtidig er en kvalitetssikring

Efter hvert besøg udfyldes en besøgsrapport med 
anmærkninger over hvad der er foretaget under 
eftersynet

Hvert produkt registreres i KEN's database, og kan 
således følges i hele produktes levetid

Når du tegner et KEN Basisabonnement vil du få 
foretaget forebyggende eftersyn på alle de produk-
ter der er inkluderet i aftalen. KEN servicerer alle 
produkter som markedføres af KEN Storkøkken til 
storkøkken, hotel, restaurant, kantine, køl & frys, 
bake off og institutioner. Andre produkter serviceres 
også efter aftale. Reparationerne vil forebygge 
driftstop og sikrer den kontinuerlige drift af din virk-
somhed. KEN demonterer, opstiller og tilslutter også 
enkeltprodukter eller hele køkkener ved nykøb og 
fl ytning. 

KEN klarer alle lovpligtige eftersyn på køleprodukter, 
hvor dette måtte være påkrævet.

Når du tegner et basisabonnement opnår du sam-
tidig rabat på reservedele til de produkter, som du
har tegnet abonnement til.
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KEN Totalservice

Kend dine udgifter på forhånd

På KEN opvaskemaskiner tilbyder vi Totalservice.
Ved Totalservice får du det samme som Basisabon-
nement, men herudover har du frie tilkald, hvor kørsel, 
reservedele og teknikernes tid er indeholdt i prisen.

Få en snak med din tekniker hvad
der bedst kan betale sig for dig.
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KEN Køleservice

KEN A/S klarer alle lovpligtige eftersyn på kølepro-
dukter, hvor dette måtte være påkrævet. KEN servi-
cerer store som små anlæg. KEN er en certifi ceret 
kølevirksomhed og medlem af AKB (autoriserede 
kølevirksomheders brancheorganisation).
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KEN Svarkort

Storkøkkenservice

Storkøkkenservice

Firmaoplysninger

Et servicenummer dækker alle behov
70 10 20 91

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende
følgende produkter:

 Køl & Frys produkter

 Øvrige storkøkkenudstyr

 KEN Totalservice (kun KEN opvaskemaskiner)

Bøgebjergvej 60   5672 Broby   tlf.: 62 63 10 91   fax: 62 63 16 07   www.ken.dk

Runetoften 15-17   postbox 1326   8210 Århus V   tlf.: 86 24 84 00
kenstorkoekken@kenstorkoekken.dk  

 Hvilken model

 Antal vaske pr. år

 Evt.

Navn:

Adresse:

Postnr. / by:

Kontaktperson:

Telefon:

E-mail:

EAN nr.:
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KEN servicerer idag

KEN servicerer idag en lang række udstyrstyper fra 
førende producenter indenfor:

Opvaskemaskiner

Tunnelopvaskere

Grovopvaskere

Vandbehandlingsanlæg

Ovne

Microbølgeovne

Komfurer (el og gas)

Kogeborde (el og gas)

Kipgryder

Kipstegere

Friturestegere

Båndovne

Kaffemaskiner

Kølerum

Køleskabe

Kølemontrer

Salatbarer

Fryserum

Fryseskabe

Isdispensere

Isterningsmaskiner
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KEN Vagtordning

Landsdækkende service - hurtig reaktionstid

Stort frontoffi ce med medarbejdere der modtager 
kundeopkald i dagtimerne

Back offi ce med specialister på hver deres pro-
dukter, og mulighed for telefonisk teknisk support 

Vagtordning uden for normal arbejdstid

Serviceteknikerne er all round og du behøver ikke 
tilkalde fl ere specialister

Besøgsrapporter sikrer dig en klar oversigt over 
besøget

Database sikrer en detaljeret og kontinuerlig
historik af det enkelte produkt

Servicebilerne er udstyret med reservedele til at 
klare de fl este akutte reparationer

Teknikere har mange års erfaring på deres felt

Gps system i bilerne sikrer hurtig fordeling af op-
gaverne og overvågning af reservedele
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