ANYTIME,
ANYPLACE,
ANYWHERE.
Van fast food tot
exclusief diner,
er is geen situatie te
bedenken waar het
iWave® systeem van
Maestrowave niet
toepasbaar is en zal
zorgen voor extra
winst.
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Ontdek iWave®
Uw 24/7 Maaltijdservicepartner
iWave® van Maestrowave is dé intelligente oplossing voor elke maaltijdservice situatie waar
snelheid, kwaliteit, consistentie, verantwoordelijkheid en veiligheid noodzakelijk zijn.
Dit systeem is inzetbaar voor elk volume, van kleine keuken tot de grootste restaurants en
maaltijdvoorzieningen.
• Volledig geautomatiseerd systeem voor verse, gekoelde en diepvriesmaaltijden
• Altijd beschikbaar, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
• 100% error proof door gebruik van unieke barcodes
• Geeft altijd een perfect resultaat, keer op keer
• Werkt op een standaard 220V stopcontact
• Zéér energiezuinig, bespaart tot 70 % op conventionele maaltijdservice methoden
iWave® Automated Foodservice Solutions

• Het systeem is uit te breiden met software voor voorraadcontrole, automatisch
bijbestellen, gebruikerscontrole, voedingswaarde per maaltijd etc. etc.
• Het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid met meerdere machines als u meer capaciteit
nodig heeft, elke nieuwe machine leest direct de barcodes
• De iWave trolley is een voorbeeld hoe flexibel en veelzijdig het systeem kan zijn
iWave® mobiele
systeem trolley
iWave®
Is in diverse modellen
leverbaar om aan
specifieke eisen te
voldoen

Simply Stainless RVS
Systeem tafel

Energiezuinige iWave®
Vriezer/koeler
Afsluitbaar dmv slot

iWave® Automated Foodservice Solutions

Een maaltijdservice systeem wordt beoordeeld op de kwaliteit van de afgeleverde
maaltijd. Het iWave® systeem is ontwikkeld in samenwerking met de beste
voedselproducenten en leveranciers van verse, gekoelde en diepvries maaltijden.
Door de handbediening te vervangen door een “Fool-proof” barcode scanner met
unieke gecodeerde barcodes, is elke kans op bedieningsfouten verdwenen, en wordt
elke maaltijd perfect verwarmt, eenvoudig als het ABC.

A-Scan
De gebruiker neemt een maaltijd
en houdt deze voor de lezer. Een
Geluidssignaal laat weten dat de
maaltijd is gelezen.

B-Plaats

C-Druk

Volgens de aanwijzingen op het Zoals aangegeven op het LED display
LED display wordt de maaltijd in drukt de gebruiker op de grote start
toets. De verwarmtijd komt in beeld.
de iWave® geplaatst.

iWave® Automated Foodservice Solutions

Het geluidssignaal geeft aan dat de
maaltijd klaar is en kan worden
geserveerd.

Food partners
In welke catering situatie dan ook, de iWave® levert consistentie, keer op keer op keer. Of u werkt met
eigen maaltijden, maaltijden van uw vaste leverancier, of gebruik wil maken van één van onze
kwaliteitspartners, wij zorgen ervoor dat het iWave® systeem volledig naar uw eisen wordt aangepast.

Ongekende mogelijkheden

Het iWave®systeem biedt ongekende mogelijkheden, u serveert a la carte maaltijden op elk gewenst
moment van de dag.
Uiteraard is het systeem volledig gecertificeerd en ontwikkeld om in elke omgeving te functioneren. Elk
iWave® systeem is geproduceerd met onderdelen van de hoogste kwaliteit om een lange, zorgeloze
levensduur te garanderen.
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